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Nota Explicativa  
 
Este livro é uma compilação de trechos selecionados a partir da antologia de 350 
volumes de discursos proferidos pelo Reverendo Sun Myung Moon. Cada citação é 
seguida por uma referência ao local onde o discurso pode ser encontrado no coreano 
original, e quando ele foi proferido. O primeiro conjunto de números com hífen se 
refere ao volume e o número da página. Este conjunto de números é seguido pela data 
na qual as palavras foram proferidas, escritas na forma de ano, mês e dia. 
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Prefácio  
 
Uma Vida Ensinando pelo Exemplo   
O objetivo na vida do Reverendo Dr. Sun Myung Moon, como eu entendo, é a liberação 
de Deus e a salvação da humanidade. Isto é altamente evidente a partir do espírito e vida 
emanando de seus sermões (350 volumes de Sermões do Reverendo Sun Myung Moon) 
e orações (Doze volumes do Reverendo Sun Myung Moon: Orações – Uma Vida de 
Conversa com nosso Pai Celeste).  
 
A teologia convencional assume que é o Deus absoluto e infinito que libera o homem, 
que é relativo e finito. Em contraste, o Reverendo Moon tem ensinado que somos nós 
que devemos liberar Deus, e conduzir uma vida colocando esta convicção em prática. 
Isto surge de uma visão diametralmente oposta do relacionamento entre Deus e o 
homem.  
 
O Reverendo Moon explica que o relacionamento entre Deus e o homem é aquele de pai 
e filho. Deus nos criou à Sua imagem, isto é, como Seus filhos, e queria cumprir Seu 
ideal de criação através de nós. Entretanto, depois que o homem caiu na realidade de 
morte, a situação de Deus era de um pai sofredor que perdeu Seus filhos. Deus é a 
origem do amor paternal, que motiva os pais a irem tão longe como sacrificar suas vidas 
a fim de salvar um filho em perigo. Com esse coração, Deus tem perseguido arduamente 
Sua providência para restaurar o homem ao seu estado original. A busca angustiada de 
Deus por Seus filhos perdidos tem sido preenchida com esperanças frustradas e 
desgostos renovados.  
 
O registro bíblico está repleto com exemplos de pessoas que de uma forma ou de outra 
falharam em seguir a ocasião para se manter em sintonia com as demandas da 
providência divina. Os incansáveis esforços de Deus ao exercer Seu amor paternal têm 
constantemente encontrado rejeição e até mesmo traição. Contudo, Deus nunca desiste, 
e continua a derramar Seu infinito amor verdadeiro, em virtude de serem nossos pais 
eternos. Agora, o Reverendo Moon ensina que filhos maduros devem liberar seu pai 
desconsolado demonstrando tanto lealdade como também piedade filial.  
 
Neste ponto, eu ofereço uma de suas orações, a qual cristaliza sua vida e seu espírito: 
   (Oração) Esperamos pelo dia quando possamos viver juntamente com o Senhor. Por favor, permita que nos tornemos filhos e filhas que esperam pelo Senhor, e corram na direção do Senhor, e que podem trazer todas as coisas da criação em harmonia, oferecendo cumprimentos de alegria e gratidão ao Senhor, tendo chegado o dia de glória quando podemos viver juntamente com o Senhor.   Sendo que nossas mentes e corpos foram criados à semelhança da forma externa de nosso Pai, esperamos e desejamos ansiosamente, Pai, que o Senhor permita nos tornarmos filhos e filhas que se assemelham ao Senhor.  
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Oh Pai!  A humanidade não sabe que Sua mente triste tem permeado a terra, e não sabe que as pegadas da história humana estão encharcadas com as lágrimas solitárias do céu.   Não sabíamos que as infindáveis lamentações do céu estão cercando nossas mentes e corpos. Agora não podemos evitar admitir que somos os descendentes da humanidade rebelde e que não podemos estabelecer nossa dignidade diante do céu ou ter a confiança do céu.   Pai!  Não há na terra ninguém que possa parar Suas lágrimas, e não há ninguém que possa apoiar e confortar o Senhor em Sua tristeza, e não há ninguém para guardar o caminho que o Senhor está seguindo. Portanto, se há dor nesta terra, essa dor é a dor do céu que tem permeado a terra; se há tristeza, essa é a tristeza do céu que tem permeado a terra, e se há inimizade, essa é a inimizade do céu que tem permeado a terra. Portanto, a humanidade que está vivendo nesta terra está enfrentando um destino de não ser capaz de evitar os sacrifícios de tristeza se deseja isso ou não, e está enfrentando um destino de não ser capaz de superar seu ser cheio de dor, se deseja isso ou não.  
(Reverendo Sun Myung Moon: Orações –Uma Vida de Conversa com nosso Pai Celeste; "Por favor, permita que estejamos mais perto da Fonte de Seu Coração" 24 de maio de 1959) 
 
Enquanto seria imprudente tentar caracterizar a vida do Reverendo Moon com poucas 
palavras, arrisco-me a testemunhar que ele nos ensinou pelo poder de seu próprio 
exemplo de viver uma vida inteiramente para o benefício da liberação de Deus e a 
salvação da humanidade.  
 
Por toda a sua vida, o Reverendo Moon esteve única e exclusivamente trilhando o 
caminho de incansável devoção a Deus. Como representante de Deus, ele experimentou 
a dor e tristeza de Deus com todo seu coração e com toda a sua força, exercendo seu 
máximo esforço para plantar amor com um coração celeste no meio de um mundo 
pecaminoso, esquecendo todas as suas preocupações pessoais e familiares.  
 
Ao nos ensinar, ele falaria desde um amanhecer até o próximo sem parar para descansar. 
Com uma benevolência calorosa e genialidade envolvente, muitas vezes com palavras 
tão profundas que não trocaríamos nem mesmo pelo mundo, às vezes perseverando em 
um calor escaldante derramando suor por todo o seu corpo e molhando sua roupa, seu 
rosto molhado com lágrimas porque ele se esforçava para compartilhar as pedras 
preciosas da verdade obtidas pela intensa luta ao ponto de derramar sangue – às vezes 
com voz elevada, em outras vezes pausando significantemente – ele reflete plenamente 
o dinamismo abrangente de Deus, a origem de toda existência. Todas as suas palavras 
registradas até hoje foram publicadas em mais de 450 livros, os quais incluem cerca de 
350 volumes de compilação dos Sermões do Reverendo Sun Myung Moon, dos quais 
sete foram traduzidos para o inglês.  
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Esta obra temática, Filosofia da Educação de Sun Myung Moon, é um conjunto de 
pronunciamentos feitos por ele dentro desse contexto. Palavras me faltam para expressar 
gratidão e apreço suficiente aos Verdadeiros Pais por sua incansável luta e trabalho ao 
longo de suas vidas na busca de trazer paz e descanso para Deus e conduzir o caminho 
para a humanidade se tornar filhos verdadeiros originais do Céu.  
 
É minha sincera e honesta esperança que este livro possa inspirar seus leitores a 
aprenderem a partir da nobre vida e ensinamentos do Reverendo Moon, primeiro 
traçando seus passos, e em seguida, trilhando-os.  
 
Hwang Sun-jo  
Presidente Internacional  
Family Federation for World Peace and Unification 
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Capítulo 1: O que é Educação? 
 

 1.1 O verdadeiro significado de educação  
 
Como você deveria educar seus filhos? Você deveria educá-los como Deus, para terem 
beleza e excelência, como Deus fez quando Ele criou Adão e Eva. Este é o padrão de 
educação.  
 
Como é a pessoa que se assemelha a Deus? Ele ou ela não seria alguém com um rosto 
grande, grande força de vida e poder como Deus. Para isto, você apenas deve ser uma 
pessoa completa e aprender a amar como Deus. Desejamos nos assemelhar a Deus e, 
para fazer isto, devemos nos colocar na posição de ter amado como Deus.  
 
Então, o que é o amor de Deus? Se você o analisar, ele é manifestado através do amor 
paternal, amor conjugal e amor filial. Não há nada mais. Há somente estes três tipos de 
amor. Este é o motivo pelo qual filhos amam seus pais, esposos e esposas se tornam 
unidos, e pais amam seus filhos. As três gerações devem estar unidas. (076-288, 
1975.03.07) 
 
Quando você está estudando na escola, você não está estudando para seu próprio 
benefício, mas a fim de aprender sobre o mundo do coração de Deus percebendo 
profundamente a beleza de Sua Criação. Quão maravilho é isto! Ao conhecer Deus, 
podemos tanto elevar como também aprofundar nosso amor. Mesmo se seu mestre trate 
você asperamente, você deve entender que ele busca capacitá-lo a absorver o amor do 
Céu e da natureza e estabelecer você como um personagem central e mestre do amor. 
Além disso, quando você sai e trabalha na sociedade, tendo que navegar através do 
vento forte, você deve pensar que isto é para o benefício de compreender o amor e 
manifestar seu verdadeiro valor. (106-139, 1979.12.24) 
 
Você não pode adquirir habilidade em um momento. Você somente pode se tornar bom 
em alguma coisa estando ativamente envolvido e descendo até o âmago da questão do 
problema. A razão para você ir para a escola e estudar é aprender a partir da experiência 
de outras pessoas. A fim de herdar suas realizações e torná-las suas, você deve trilhar os 
caminhos que elas trilharam. Você adquirirá propriedade somente depois de ter 
entendido e colocado esse entendimento em prática. (027-303, 1974.07.14) 
 
Todos trilham o caminho do aprendizado, e para qual propósito? É a fim de seguir para 
um mundo mais elevado de bondade para alcançar maior valor. Sabemos que as pessoas 
perseguem este propósito a fim de se conectarem com um centro de dimensão mais 
elevada, direta ou indiretamente. (109-264, 1980.11.02) 
 
O amor e orientação de nossos mestres servem como uma ponte para nos conectar com 
o mundo. O selo de aprovação do mestre simboliza seu amor. O mestre está em uma 
posição distinta daquela de nossos pais. Uma declaração dos pais, “Nossos filhos são 
ótimos!” não significa muito para o resto do mundo; contudo, um certificado assinado 
pelo mestre ostenta maior peso. 
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A escola é o primeiro portal de entrada na sociedade. Vamos para lá para fazer nosso 
melhor em conformidade com as expectativas de nossos mestres e através de 
experimentarmos um relacionamento de amor que não encontramos na família. O amor 
entre estudantes e mestres representa aquele dentro da comunidade, a sociedade maior e 
finalmente o mundo. É assim como estudar deveria ser: estudantes deveriam ser 
motivados e inspirados pelo cuidado e preocupação de seus mestres. Através de estudar, 
deveríamos crescer em nossa preocupação e amor pela sociedade e o mundo. Assim é 
quão bela e valiosa a vida escolar deveria ser. (130-209, 1984.01.22) 
 
Educação é necessária para nossa salvação. Nossos antepassados caíram por causa da 
ignorância. Adão e Eva, que estavam destinados a crescerem a partir da Realidade do 
Domínio Indireto para a Realidade do Domínio Direto, eram ignorantes. Eles ainda 
eram jovens. Eles estavam crescendo sem entender o pleno significado da Vontade de 
Deus. Assim, eles caíram sem saber o que significava a Queda. Eles caíram enquanto 
estavam em um estado de ignorância. Sendo que eles caíram na ignorância de seu 
caminho original, sucessivas gerações não puderam superar essa profundidade de 
ignorância. Este é o motivo pelo qual devemos avançar para conduzir a humanidade 
para longe dessa ignorância. (136-198, 1985.12.29) 
 
Educação precisa ser fortalecida o tempo todo. Este é o motivo pelo qual eu sempre 
tenho investido na educação, não importa que oposição ou dificuldades possam vir em 
meu caminho. Sempre que tenho dinheiro, eu o coloco na educação. Mesmo agora 
fornecemos educação pública através de nossas atividades de Vitória Sobre o 
Comunismo (VOC). Fornecemos instrução, fortalecendo assim a resolução daqueles 
que participam, e educando-os em uma dimensão mais elevada de seu pensamento.  
 
Desta forma, você não deve causar danos de qualquer forma. Onde quer que você vá, 
deve haver progresso, e não retrocesso. Retrocesso não reforça a educação. Em 
encontros diários com pessoas, você deveria encorajá-las e fortalecê-las. Você deveria 
influenciá-las todos os dias. Através disto, você as motiva a resolver trazer bons 
resultados amanhã. É assim como educação é fortalecida. Educação não é apenas 
ensinar com livros a partir de um pódio. Cada simples palavra e ação sua é educação. 
Esta também é o caso com as roupas das mulheres. Embora você possa não estar bem 
vestido, o que você veste é um reflexo de seu caráter, nosso corpo sendo um reflexo de 
nossa mente. Quando toda nossa vida está conectada com a realidade da educação, ela 
pode estimular a todos. O fortalecimento da educação em nossa própria vida é o início 
do desenvolvimento social e a fonte de nova esperança para o mundo. (144-177, 
1986.04.24) 
 
Com o quê você deveria se preocupar não é dinheiro ou poder. O problema é as pessoas 
– como educá-las e quem pode educá-las bem. Isto determinará se um país pode ser 
salvo por suas organizações ou por seus cidadãos. (147-013, 1986.08.20) 
 
Originalmente, educação não significa apenas ciência. Ciência deve ser ensinada, mas 
ela não é a coisa mais importante. Educação deveria servir para criar uma pessoa. Os 
pais devem ser capazes de dizer, “Faça essas e essas coisas porque seus pais têm feito o 
mesmo.” Pais não falam para seus filhos roubarem. Ao invés, eles dirão, “Trabalhe para 
o benefício dos outros, do céu e terra, e da humanidade.” Este é o caminho celeste. 
(151-244, 1963.01.06) 
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Na escola, as pessoas recebem educação desde a infância até entrarem na sociedade 
como adultos. As universidades educam as pessoas através de seus programas de 
graduação e pós-graduação até que entrem na sociedade, e na sociedade, é a mídia que 
as educa. Isto compromete tudo. A mídia faz todos os tipos de coisas para maximizar 
seus lucros. Você deve ter orgulho de ser capaz de influenciar a moralidade social do 
mundo. (270-287, 1995.07.16)   
1.2 Verdadeiro mestre, verdadeira educação  
 
Movendo-se com Deus como o centro, precisamos de todos – bebês, adultos, filhos e 
filhas. Precisamos de todos centrando em uma única tribo. Esse mundo exige todo tipo 
de pessoa, incluindo até mesmo os criminosos na prisão e as pessoas em seu leito de 
morte. Assim, você deve dizer, “Eu amarei a mim mesmo somente depois de ter amado 
a humanidade e a nação.” Este é o caminho do Céu. Você deveria amar sua família 
somente depois de ter amado a humanidade. Esta é a tradição na qual você deveria ser 
educado. (021-121, 1968.11.17)  
 
Coreanos sabem muito bem como enfrentar a morte porque eles têm sido educados 
sobre isto. Orientar as pessoas na direção de uma conclusão de sucesso de suas vidas é o 
núcleo da educação moral. (025-158, 1969.10.03) 
 
Se você fosse perguntar aos sábios e patriotas do passado e aos filhos filiais se eles 
conhecem verdadeiros pais e verdadeiros filhos, eles responderiam, não. Não importa a 
quem você pergunte entre os três bilhões de membros da humanidade, ninguém 
conheceria. Se você pudesse ensinar isto, esta seria a educação mais elevada que uma 
pessoa poderia receber. Se você ensinou isto desde o amanhecer até o anoitecer, até 
mesmo Deus começaria a se preocupar com isto. Esta é a única educação que pode nos 
conectar a Deus. Assim, aquele que ensina os laços entre verdadeiros pais e verdadeiros 
filhos pode ser o maior mestre no céu e terra. Esse mestre pode ser um objeto de 
admiração histórica transcendendo tempo e espaço, e seguramente será o guia da 
humanidade. (026-040, 1969.10.18) 
 
Bondade não é realizada instantaneamente. Se você quer ser uma pessoa boa, você deve 
herdar o passado. Este é o motivo pelo qual precisamos educação. Você deve aprender 
na escola. O que você aprende? Por toda a história, aqueles que têm se sacrificado para 
pavimentar o caminho para o bem não tiveram uma vida fácil. Devemos herdar o 
espírito histórico daqueles que se sacrificaram. (050-099, 1971.11.06) 
 
“Ame uma avó de outra raça como sua própria.” Esta é a mais elevada educação no 
mundo humano. Você deve saber isto. Mesmo Deus não pode ensinar nada mais 
elevado. A conclusão é que não importa que tipo de santos venham, eles não podem 
ensinar nada mais elevado. Mesmo Deus e os santos não têm ensinamento mais elevado. 
(089-158, 1976.11.07) 
 
O líder correto diz, “Quando você morre, faça isso para o benefício do amor.” Qual é a 
maior educação de todas? É este ensinamento: “Quando você morre, faça isso para o 
benefício do amor.” Você deve saber isto. Você deve saber que esta educação é maior 
do que obter dez doutorados da Universidade de Harvard.  
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O que nossa Igreja de Unificação está buscando fazer? Estamos dizendo, “vamos morrer 
para o mais elevado amor. Vamos morrer para o benefício de Deus, da humanidade, e 
do mundo.” Deveríamos ensinar, “Homens e mulheres, e tudo mais no universo 
começaram a partir do amor.” Você deveria saber que quando ensinamos isto, não há 
nenhuma educação que seja mais elevada do que esta. Não há nenhuma educação mais 
elevada! Quando você compreende isto e vive sua vida em apreciação ao amor de Deus, 
então você deverá estar glorioso e não envergonhado quando estiver diante do trono de 
Deus. (093-189, 1977.05.29) 
 
Amar uma família que pode conectar diretamente com a força vital é o caminho da 
piedade filial; amar baseado na força vital da nação é o caminho do patriota; e seguir 
conectando amor com a energia vital do mundo é o caminho do santo. Está claro que 
ética tem sido ensinada nessas direções. Você deveria saber que isto estava certo. Você 
deveria saber que amar o mundo é o caminho do santo. Este tem sido o padrão de 
educação de ética. Podemos ver aqui que isto estava certo. (111-173, 1981.02.15) 
 
Atualmente, problemas escolares estão emergindo como uma questão social urgente na 
América, Japão e em todo o mundo. Mestres deveriam educar seus estudantes com amor 
paternal. Eles deveriam ensinar com amor que seja eterno. O laço deles deveria durar 
além do período escolar. Mestres deveriam ser incapazes de esquecer de seus estudantes 
pelo resto de suas vidas. Eles deveriam se esforçar para forjar esses laços de amor. 
Aqueles que conectam todo o seu conhecimento com amor são verdadeiros mestres. Ao 
invés de ensinar apenas como um meio de ganhar a vida, eles deveriam ensinar a partir 
de um amor irreprimível e desejo de ensinar, mesmo a um grande custo pessoal. 
Mestres e estudantes deveriam ter esse relacionamento que, noite ou dia, os mestres 
esperariam por eles e transmitiriam seu conhecimento eternamente com amor, e os 
estudantes estariam ansiosos para receber esse ensinamento. (127-016, 1983.05.01) 
 
Professores deveriam ensinar com forte determinação e valores claros nesta época. 
Neste sentido, eles compartilham um terreno comum com os líderes religiosos. Eles não 
deveriam somente transmitir conhecimento e tornar conhecidos os resultados de suas 
investigações, mas também ensinar sobre viver uma vida de responsabilidade. (130-015, 
1983.12.18) 
 
Mestres não são apenas pessoas que dão instrução nas escolas. Eles deveriam 
estabelecer o padrão e exemplo para tudo com respeito aos assuntos humanos. Eles 
deveriam ser o centro. (194-072, 1989.10.17) 
 
Há muitos mestres aqui, certo? Vocês têm protegido suas escolas como fariam com suas 
próprias casas, e ensinado seus estudantes como fariam com seus próprios filhos, com o 
coração de pais e mães? Se não, vocês são falsos. O mesmo é verdadeiro para irmãos e 
irmãs. Vocês devem ter a mente e o coração de mães e pais. Sendo que os pais têm 
amado seus filhos desta forma, os mestres deveriam seguir o mesmo caminho se eles 
realmente amam seus pais. É a mesma teoria. Para ser um verdadeiro irmão mais velho, 
você deveria investir em seus irmãos mais jovens mais do que você investe em si 
mesmo. Se a base ideal e os valores básicos harmonizados através desses princípios são 
estabelecidos no universo, não haverá nenhuma acusação ou conspiração. Corrupção 
será definitivamente eliminada. Então a lógica de rixas entre aldeias e de conflitos 
históricos não se aplicará mais. (209-306, 1990.06.27) 
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O que esta sociedade e este país precisam em relação ao amor verdadeiro? Há três 
exigências. Primeiro, precisamos de pais. O que é a seguir? Precisamos de mestres e 
educação. Então o que vem a seguir? Precisamos de donos.  
 
Mestres deveriam ser possuidores de três corações. Primeiro, o coração de pais; então o 
coração de educar pessoas a quem eles poderiam confiar suas famílias como se fossem 
suas próprias; e por fim, o coração de educar pessoas que possam ser confiados com a 
nação. Somente então a família, a nação ou qualquer entidade prosperará. É a mesma 
coisa no Reino do Céu. Isto não é verdade no caso da nação? O presidente está na 
posição dos pais, e os educadores estão na posição do mestre. E quanto às empresas e 
escritórios administrativos? Eles possuem o relacionamento de donos e trabalhadores. 
Empresas possuem donos, não é? Este mundo caótico e em declínio sobreviverá se ao 
menos um deles aparecer. Se encontramos um verdadeiro dono, podemos naturalmente 
encontrar um verdadeiro mestre e verdadeiros pais. Temos somente que encontrar um. 
Se existe um verdadeiro mestre, um verdadeiro pai e um verdadeiro dono estarão lá 
também. Por quê? É porque Deus é essa pessoa. (203-360, 1990.06.28) 
 
Verdadeiros mestres ensinam com o coração de verdadeiros pais, no lugar da mãe e do 
pai. Verdadeiros pais não dão apenas nascimento. Eles também devem criar e educar os 
filhos para que eles possam se tornar herdeiros e donos na família. (204-045, 
1990.06.29) 
 
Deus é um verdadeiro pai, um verdadeiro mestre e um verdadeiro rei. Contudo, Ele não 
pode desempenhar estes papéis diretamente na terra. Assim, somos chamados para 
fornecer verdadeira educação no lugar de Deus e dos Verdadeiros Pais. Devemos amar 
na posição dos pais.  
 
Se alguns estudantes são incapazes de pagar suas mensalidades, devemos apoiá-los. A 
escola deve apoiá-los, através de arrecadação de outros meios. Se a escola não pode 
ajudar, os pais e mestres da turma deveriam estar juntos para apoiar sua educação. 
Aqueles que colocam suas famílias em primeiro lugar perecerão. Eles não serão capazes 
de entrar no Reino do Céu. (301-093, 1999.04.16) 
 1.3 O propósito e padrão da educação  
 
Nossa história passada foi mais gloriosa do que a atual. Deveríamos educar desta forma: 
isto e aquilo causou a queda da Coreia, enquanto isso a América floresceu por esta e 
aquela razão. Este pode ser um padrão para ensinar história no futuro. Isto pode ser 
estabelecido como um padrão para colocar esta época em ordem. Vocês devem se 
colocar nessa posição. (021-307, 1968.12.08) 
 
De acordo com o padrão de educação e moralidade, deveríamos viver para o propósito 
do todo ao invés do indivíduo. Sendo que deveríamos viver para o todo ao invés do 
próprio ser, as pessoas deveriam viver para o bem público. (024-211, 1969.08.17) 
 
Se os pais educam seus filhos com o coração patriótico que diz, “estou amando, 
labutando e derramando suor por você, porque eu quero que você ame este país ao invés 
de pensar em mim,” então seus filhos se esforçarão para se tornar os patriotas do desejo 
de seus pais.  
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Sempre que eles lembrarem do amor de seus pais, eles pensarão sobre sua nação. Eles 
estudarão com o coração de querer servir a nação, e quando a nação sofre uma tragédia, 
eles serão golpeados com tristeza mais do que seus pais. Uma pessoa não se torna um 
patriota apenas se colocando nessa posição. Um fundamento deve ser estabelecido a 
partir dessa posição. Somente então você ganhará a admiração da nação por dezenas de 
milhares de anos. Do contrário, tudo passará. É sério se pensamos sobre todas estas 
coisas. (025-097, 1969.09.30) 
 
Sua família se tornou uma família global? Se é assim, sua história se espalhará por toda 
a vila e todos vão querer saber como você pode viver desta forma. Eles vão querer 
seguir você e serem educados por você. Todos vocês devem se tornar famílias campeãs 
e obter o reconhecimento das pessoas do mundo. (029-077, 1970.02.24) 
 
Quando irmãos brigam em uma família, com quem os pais se colocam a favor? Nenhum 
dos pais se colocará do lado de alguém que bate primeiro, brigando por seu próprio 
propósito egoísta. O padrão de educação e moralidade por toda a história tem sido 
baseado em ser bom. (031-235, 1970.06.04) 
 
Todos, não importa quem eles sejam, têm o desejo de se sacrificar por um ser mais 
elevado e se tornar um patriota. Patriotismo não surge instantaneamente, mas se origina 
a partir da família e do caráter do indivíduo. Em outras palavras, ele flui a partir do 
caráter, coração e educação através da vida familiar. Através de atividades sociais, uma 
pessoa avança para a posição de influenciar o país. É através destes fundamentos que 
você deve se colocar na posição de ser necessário para seu país. Do contrário, você pode 
acabar se tornando um funcionário público corrupto. (034-019, 1970.08.29) 
 
Houve muitos heróis na história. Suponha que alguém tenha conquistado o mundo: se 
ele seguiu a partir de um desejo individual ao invés de querer sofre na posição de Deus, 
ele seria criticado na história, a despeito de seu sofrimento. Seu caminho seria 
bloqueado em todas as direções. Isto seria um manual nos ensinando a evitar e se opor 
ao mal. Sofrer na posição do bem é diferente. Se nos colocamos na posição reconhecida 
pela consciência de todas as pessoas, elas tentarão estabelecer isto como o centro da 
história e o ideal do mundo através da regra do propósito celeste ou através da 
cooperação social. Isto não pode ser negado quando o examinamos pela atuação de 
nossa consciência. A Igreja de Unificação tem se desenvolvido até este ponto através de 
caminhos de sofrimento. (035-196, 1970.10.14) 
 
Não nos tornamos simplesmente patriotas, mas primeiramente recebemos educação a 
partir de nossos pais, imprimindo intensamente o amor por nossa nação em nossos 
corações. Então, passamos a tomar nossas próprias decisões e estabelecer objetivos para 
nossas vidas. Nossa motivação para amar nossa nação não vem a partir de nós mesmos. 
Você não muda repentinamente para se tornar um patriota em um belo dia. Ou você 
recebe treinamento muito específico de seus antepassados, ou sua consciência move 
você a partir do fundo de seu coração e estremece toda a sua alma para se tornar um 
patriota. Isto é o que vocês precisam entender. (035-324, 1970.11.01) 
 
As pessoas, não importa quão más elas sejam, não dizem para seus filhos, “Eu fui um 
ladrão e um assassino, por isso você deve seguir meus passos.” Não existem esses pais. 
Embora eles possam ser maus, eles não ensinarão seus filhos a serem assim.  
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Quando os pais dizem para seus filhos, “Ao menos você não deveria ser mal,” isto 
implica que eles mesmos foram maus; ou “Ao menos você deveria fazer o bem,” isso 
significa que eles mesmos não fizeram o bem. É bom investir completamente tudo pelos 
filhos. É assim como você pode deixar para trás um legado. Esse é o princípio da 
educação tanto para velhos como para jovens. Esse legado deveria ser expandido para a 
sociedade e o mundo.  
 
Vocês não pensam assim? Se os pais agem assim, ninguém dirá que eles são ruins. 
Algum tempo atrás, eu ouvi que alguns pais deixaram seus filhos em um orfanato para 
viajarem ao redor do mundo. Esse é o motivo pelo qual os filhos se tornam maus. Se os 
pais estão sempre com seus filhos, eles não se tornarão maus. É assim como o mundo 
funciona. Se você apenas elogiasse as pessoas repetidamente, elas não gostariam disso. 
Naturalmente elas também não gostariam se você apenas as criticasse. Entretanto, se 
você aceita e elogia o que elas fazem errado, elas ficam felizes. Você concorda? Não há 
nenhuma outra forma. Você deve elogiar as coisas que elas não fizeram certo. Essa é a 
única forma que você pode lidar com filhos imaturos. Filhos são autocentrados. Quando 
eles enxergam coisas boas, eles querem tê-las imediatamente. Esse é o motivo pelo qual 
eles precisam de educação. (036-073, 1970.11.15) 
 
Esta é a época da guerra ideológica entre mente e corpo, entre valores espirituais e 
valores materialistas. Quais ideias são superiores? Esse é o ponto. A história tem sido o 
processo de restaurar e recriar o homem a quem Deus perdeu. Deus está pensando, “Se 
as pessoas querem se esforçar pelo sucesso material, bem, deixemos elas. Elas por fim 
acabarão por servir como exemplos negativos do que não fazer. Vão em frente, façam 
isso.” É assim como Deus sente. Qualquer pessoa que esteve muito convencida de sua 
capacidade intelectual deveria apenas seguir em frente e ver onde isto irá conduzi-la. No 
final, a história dessas pessoas simplesmente fornecerá ainda mais material de educação 
para Deus educar Seus filhos e filhas. Deveríamos produzir um manual de instrução 
para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. (060-074, 1972.08.06) 
 
Eu frequentemente era muito solitário na prisão. Eu não posso esquecer aqueles que me 
visitaram nessa situação tão miserável. Eu poderia esquecer os membros da minha 
família ou parentes, mas nunca aqueles que me procuravam por causa dos laços de amor 
verdadeiro. Ouso dizer que inimigos não são sempre tão maus. Eu utilizei minhas 
experiências para aprender as mais preciosas lições a partir das piores circunstâncias 
possíveis. Eu gostaria de visitar qualquer um de nossos membros no exército ou na 
prisão, e mesmo se não pudesse, você deveria deixar para trás esse legado. Desta forma, 
você pode ensinar as pessoas como ser um exemplo vivo e um manual. As últimas 
palavras daqueles que podem legar essa herança para seus descendentes são: “Você 
deveria ser como eu.” (063-205, 1972.10.14) 
 
Ninguém gosta da vida na prisão, mas ela pode ensinar você a apreciar mais as 
pequenas coisas. Prisão é o melhor lugar para você aprender a apreciar as pequenas 
coisas na vida. Essa é a melhor educação. Estou dizendo que não é uma coisa totalmente 
ruim estar na prisão. Se eu falo sobre isto, nunca pararei. Mesmo uma simples mosca 
pode ser o objeto de seu amor. “Se você pudesse falar, eu enviaria através de você 
cumprimentos para minha terra natal.” Você poderia fazer amizade até com uma mosca. 
Ninguém gosta de moscas, mas elas podem se tornar seu profundo amigo na prisão. 
Prisão é o único lugar onde você pode receber essa preciosa educação.  
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Meu ponto é que ir para a prisão não foi apenas uma experiência negativa que eu tive na 
minha vida. Eu acho que os jovens deveriam passar por algum treinamento especial 
passando algum tempo na prisão como parte de seu programa de educação por cerca de 
um ano e meio. Se eu me tornasse o ministro da educação ou tivesse a oportunidade de 
governar uma nação como eu quisesse, isso é o que eu gostaria de fazer. Eu realmente 
quis dizer isso. (063-219, 1972.10.14) 
 
Mesmo se você realmente não passa algum tempo na prisão, vocês deveriam ao menos 
seguir através de um período de treinamento semelhante a isso. Esse é o estilo 
Unificacionista de educação e treinamento. (063-233, 1972.10.14) 
 
Educação e ética são centrados no bem como seu padrão. Não é muito fácil viver pelo 
padrão do bem. Este é um curso de sofrimento. Nossos desejos físicos essencialmente 
seguem contra o caminho da retidão, mas se não o trilhamos, não podemos chegar a um 
bom fim. Essa é a mesma coisa que aprendemos na sociedade. “Todas as pessoas 
desejam o bem. Antes que você possa amar Deus, você deve amar toda a humanidade. 
Você deveria amar os outros e viver para o benefício dos outros. Você nasceu para esse 
propósito.” Esta é a educação que precisamos receber. Você não nasceu para viver para 
si mesmo. Se fosse assim, você não poderia restaurar o arcanjo. Ele não viveu para o 
benefício dos outros, mas ao invés nos conduziu à queda. Se vivemos somente para nós 
mesmos, não há maneira de indenizar isso. (064-018, 1972.10.22) 
 
Sabemos que aqueles que sacrificam suas vidas a partir da bondade de seus corações 
estão fazendo a coisa certa. Embora as pessoas possam não entender as cosias 
concretamente, elas ainda colocam o bem como o objetivo da educação… o 
ensinamento básico que temos agora é que fazer o bem é doar para os pobres. (065-117, 
1972.11.05) 
 
Precisamos de manuais para educar as pessoas. Se queremos ensinar as pessoas em 
benefício da nação, precisamos de manuais representando a nação. Onde podemos 
reunir material para os manuais? Podemos reuni-lo a partir dos líderes e do povo da 
nação. Para os coreanos, devemos ter manuais ensinando o funcionamento do governo e 
da nação coreana. Para educar o mundo, precisamos de um manual com o conteúdo para 
restaurar o mundo.  
 
Como podemos produzir esse manual? Reuniríamos o material referente àqueles que se 
sacrificaram mais por suas nações. O povo mencionado no manual seria 
necessariamente aquele que se conduziu por seu exemplo para se tornar o orgulho de 
suas nações. Sem bondade, não há nada do que ter orgulho. Se os coreanos querem se 
tornar o orgulho do mundo, eles devem sofrer até mesmo ao ponto da morte. Meu 
ensinamento é apenas para o benefício da Coreia ou é para o benefício do mundo 
inteiro? Seu fervoroso sacrifício deve ser oferecido no nível mundial. (065-216, 
1972.11.19) 
 
O padrão de ética e moralidade de hoje é que a bondade se sacrifica para o benefício dos 
outros enquanto o mal sacrifica os outros para seu próprio benefício. Este critério é o 
ponto central de nossa educação. (102-234, 1979.01.01) 
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Que tipo de Deus nós temos? Ele diz, “Eu sou o Deus Todo-Poderoso! Eu criei vocês, 
meus filhos, para me glorificarem e me servirem. Me amem e sacrifiquem tudo para 
meu benefício!” Se Deus fosse assim, como você reagiria? Deus não é esse tipo de 
Deus. De fato, Ele é o oposto, tendo que estabelecer a tradição de servir e amar 
humildemente o mundo. Sua tradição é de trocar as fraldas, suportar os odores fortes e 
cuidar de nossas funções corporais. Deus não tem feito outra coisa além de servir e se 
sacrificar, e nos pedir para seguir Sua tradição. Isso deveria formar o núcleo de nosso 
manual. (116-089, 1981.12.20) 
 
Americanos brancos tentavam dar aos seus filhos a melhor educação possível, 
enviando-os para as universidades da Ivy League tal como Harvard para que eles 
pudessem receber graduação de prestígio, e assim por diante. Contudo, uma vez que 
eles se juntaram à Igreja de Unificação, eles começaram a vender flores. Nós os 
treinamos para serem verdadeiros homens e mulheres, ensinando-os a assimilar até 
mesmo a perseguição de dez milhões de pessoas. Tudo isto é parte do treinamento: 
receber todo tipo de insulto, ser cuspido em público. Algumas pessoas chutaram nossos 
membros e alguém queimou uma de nossas irmãs com a ponta de um cigarro. 
Realmente nos submetemos a grande sofrimento. Vocês vão ler todos os tipos de 
histórias da Igreja de Unificação. Vocês devem conhecer essa história. (138-280, 
1986.01.24) 
 
Que material educacional Deus utilizará para ensinar as pessoas sobre a realização da 
paz na terra? Ele utilizará o amor. Amor, sendo invisível, encontrará um homem e uma 
mulher que encarnem esse amor. Isso é inevitável. Contudo, como podemos educar um 
homem a amar sua esposa mais do que ele mesmo? Essa é a questão. Como podemos 
encontrar o ponto de início para unificação e paz? Essa é a questão. Amor sozinho tem o 
poder para tornar possível criar unificação e paz. Como podemos ensinar de forma 
lógica as pessoas a negarem a si mesmas e cuidar mais dos outros? (193-153, 
1989.10.03) 
 
Centrando em Adão e Eva, deveria haver material de educação para os filhos sobre 
relacionamentos paternal, conjugal, fraternal e filial, e sobre como educar famílias, clãs 
e tribos. Centrando no fundamento familiar, tudo desde o estágio de formação, através 
do estágio de crescimento, e chegando ao estágio de aperfeiçoamento, será 
aperfeiçoado. Agora, o material educacional do Rev. Moon sobre Família Ideal no Céu 
e na Terra pode se tornar disponível para ser incluído entre os recursos da biblioteca da 
Casa Branca ou qualquer outra biblioteca do mundo. (233-335, 1992.08.02) 
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Capítulo 2: Como Deus tem Educado a Humanidade? 
 

2.1 Como Deus tenta ensinar a humanidade  
 
Deus suportou por milhares de anos trilhando um curso de sofrimento para criar um 
fundamento Israelita em nível mundial e preparar os Israelitas para herdarem a vontade 
de Jesus. Entretanto, eles criaram uma situação sem esperança para ele. Embora ele 
tivesse a autoridade de representar o céu, ele não pôde encontrar pessoas com quem ele 
pudesse trabalhar; ele teve que criá-las por ele mesmo. Ele teve que reeducar as pessoas. 
(029-083, 1970.02.25) 
 
Você não acha difícil educar seus filhos? Eles herdaram sua carne e sangue. Eles 
derramam lágrimas com vocês pelas tragédias. Vocês entendem um ao outro de forma 
implícita. Seus filhos sentem rapidamente seu humor; contudo, ainda é difícil educa-los, 
não é? Não somos realmente filhos e filhas de Deus. Somos totalmente alheios às Suas 
amargas lágrimas e profunda tristeza, por temos nascido do sangue satânico. Ao invés, 
celebramos enquanto Deus está triste, e regozijamos com a queda de Seus outros filhos. 
Quão difícil deve ser para Deus guiar essas pessoas e nos direcionar para desbravarmos 
o caminho? Com um coração de compaixão pelas pessoas desde indivíduos até grupos 
de dezenas de milhares, Deus não tem sido capaz de obter um bom resultado na 
providência de restauração até agora. O coração e mente de Deus na busca de Sua 
providência até hoje tem sido apenas de saber que, “Sem mim, eles serão destruídos. A 
ruína e destruição do homem não está de acordo com o propósito de criação. Sabendo o 
que eu sei, como eu posso deixá-los ser destruídos?” É assim como Deus vê isso. Ele 
sabe muito bem que precisamos absolutamente Dele. Esse é o motivo pelo qual Ele tem 
sido negligente sobre Seu próprio sofrimento histórico que Ele tem se submetido para se 
esforçar para nos educar. Essa é a situação de Deus. (042-257, 1971.03.21) 
 
Deus tem conduzido sua obra na história com um coração de amor para salvar a 
humanidade. Porque Sua motivação para nos salvar tem sido amor, Ele deve educar as 
pessoas sobre amor mais do que sobre conhecimento intelectual, a verdade externa, o 
funcionamento da sociedade ou do mundo. Quando Deus nos ensina, Ele seguramente 
deve fazer isso focando no que é mais essencial. Na posição de pais, qual é a coisa mais 
essencial que Ele poderia ensinar para a humanidade? Não é nada além do amor. (042-
340, 1971.04.11) 
 
Quando filhos nascem, eles não nascem de imediato como noivos e noivas, mas como 
filhos para serem educados por seus pais. O que os pais ensinam para seus filhos? Eles 
não devem apenas transmitir conhecimento, mas ensiná-los como amar. Eles podem 
ensinar isso brigando na frente dos filhos? Amor não pode ser encontrado na contenda. 
Educação deve se concentrar na unidade. Demandamos educação referente ao amor de 
Deus. Qual é sua origem? O homem não é sua fonte. Deus sendo seus Pais, Adão e Eva 
deveriam ter aprendido sobre amor a partir Dele. A partir de onde Adão e Eva 
derivariam e desenvolveriam seu padrão de valor? Seria a partir da educação de Deus 
sobre amor. Até quando eles aprenderiam sobre amor? Até que pudessem entender 
todos os valores que Deus tinha para ensiná-los. Isso significa que eles teriam alcançado 
maturidade, e teriam recebido e crescido no amor paternal. (051-171, 1971.11.21) 
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Adão e Eva, que estavam destinados a receber educação de Deus, alcançaram o padrão 
exigido? Se não, não podemos falar sobre o ideal de Deus. O problema repousa em 
definir o padrão educacional. Você quer ir para o céu? Contudo, descendentes da Queda 
não poderiam receber essa educação, exceto na medida em que a restauração progride. 
Você somente pode receber educação na terra e viver por ela até que você vá para o 
mundo espiritual. Se você não recebe essa educação na terra, você estará em grandes 
problemas.  
 
Sendo que são os pais que dispensam educação para seus filhos, os últimos deverão 
seguir os primeiros onde quer que eles possam ir sem importar quanto tempo isto possa 
exigir. Seja escalando montanhas, descendo em vales ou explorando cavernas, eles 
deveriam estar sempre juntos. Eles deveriam sentir saudade uns dos outros quando não 
podem estar juntos. Deus poderia suportar estar separado de Seu filho? Porque Deus é 
absoluto, Ele absolutamente sentiria saudade de Seu filho se Ele não pudesse vê-lo. 
Quando Deus ama, Ele faz isso de forma absoluta como um ser absoluto. Você pode 
dizer, “Eu não me importo se Deus vem ou não. Eu não me importo onde Ele está”? 
Não tenha essa atitude, mas seja absoluto.  
 
Deus é como um corpo de mãe que existe para a vida dos filhos. Não é assim? Como 
uma mãe de vida, amor e proteção, Deus protege, cria e ama a vida. De onde vem a 
felicidade? Sem proteção, vida estaria em perigo e amor não poderia existir. Quando sua 
vida está em jogo, como você pode falar sobre amor? Você simplesmente não pode. 
Esse é o motivo pelo qual proteção é necessária. Quem estava destinado a fornecer 
proteção no tempo de Adão e Eva? Era o Arcanjo. Adão e Eva estavam no processo de 
receber educação de Deus, a origem da vida, enquanto estavam sob a proteção do 
Arcanjo.  
 
Se Adão e Eva tivessem concluído sua educação, o que Deus teria feito por eles? “Da 
mesma forma que eu amo tanto vocês, Adão e Eva, vocês devem amar um ao outro com 
amor mais profundo do que meu amor por vocês dois.” É assim como Deus deve ter 
ordenado. Então, como Adão e Eva poderiam amar um ao outro mais do que Deus os 
amava? Eles tinham que ter alcançado plena maturidade para amar um ao outro. Essa é 
a única maneira.  
 
Deus existe em um único corpo. Ele existe como o sujeito das características duais. 
Assim, as características duais de Deus podem amar uma a outra e podem sentir amor, 
de alguma forma, como entidades separadas entre o aspecto parceiro sujeito masculino e 
o aspecto parceiro objeto feminino dentro do único corpo de Deus. Entretanto, Ele 
nunca poderia receber o estímulo do amor, o tipo de amor que é possível entre os 
aspectos completamente separados de homem e mulher, sem um homem e uma mulher 
realmente amando um ao outro. Portanto, se Adão e Eva realmente tivessem amado um 
ao outro, até mesmo esquecendo de Deus, Ele não teria se sentido mal por isso. Por que 
seria assim? Deus é a entidade sujeito que poderia ter sentido alegria se Adão e Eva 
criassem unidade. Quando Adão e Eva sentissem amor precioso, Deus teria sentido 
felicidade também. Essa é a lei primária do amor sob a qual Deus nos criou. Portanto, 
sem receber educação sobre amor, nunca poderemos cumprir o propósito de criação. 
(051-173, 1971.11.21) 
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Adão e Eva não receberam educação sobre amor a partir de Deus. Em contraste a isso, 
Jesus veio a terra para ensinar seus próprios pais como viver uma vida de amor. 
Contudo, eles não o ouviram. Jesus deveria ter sido capaz de expor sobre amor baseado 
no cumprimento do ideal do templo e da lei Mosaica. Ele veio como pai, noivo, irmão 
mais velho e dono do amor em nome de Deus. A família de Maria deveria ter atendido 
Jesus como Deus. Seu relacionamento com ele deveria ter sido de tal forma que ele 
poderia gritar, “Ei, José!” sendo que José não era seu pai, ou “Ei, Maria!” Contudo, qual 
foi a situação real? As circunstâncias permitiram que Jesus educasse sua própria 
família? A partir de um ponto de vista humano, Jesus era o filho e José era o pai. 
Contudo, Deus via Jesus como estando na posição de parceiro sujeito, representando 
Seu amor. Seguindo a lei do amor, toda a família de Jesus estava na posição de receber 
educação e orientação a partir dele sobre como viverem suas vidas. Ele deveria ter sido 
livremente capaz de dizer para eles que tipo de noiva teria sido adequada para ele. 
Entretanto, ele teve a oportunidade de fazer algo assim? Há algo assim registrado na 
Bíblia? As pessoas estão tentando se esforçar para entrar no céu por algum ramo lateral; 
elas carecem do tronco essencial. (051-187, 1971.11.21) 
 
Jesus trabalhou por três anos com pessoas difíceis como Pedro, Tiago e João. Por que 
Jesus disse para eles que não tinha vindo para ser servido, mas para servir, e lavou seus 
pés? Ele ensinou como pai, contudo eles não aprenderam bem. Essencialmente, filhos 
filiais estariam preparados para morrer juntamente com seus pais, e até mesmo em seu 
lugar. Entretanto, os discípulos de Jesus fugiram para salvar suas vidas quando ele, seu 
pai, foi morto.  
 
Seu parceiro objeto deve conhecer seu valor. Uma esposa deveria estimar seu esposo 
mais do que Deus. Ela deveria ser capaz de confessar, “Eu nunca encontrei Deus 
diretamente, mas encontrei Ele através do meu esposo. Eu nunca soube que amor puro 
existia neste mundo até que passei a conhecer o amor puro através dele. Eu não sabia o 
que era o verdadeiro amor fraternal até que experimentei um verdadeiro relacionamento 
fraternal com ele. Ele é aquele que me ensinou tudo sobre amor na vida.” Isso é o que 
um homem originalmente deveria fazer sendo capaz de fazer surgir a verdadeira mãe, a 
verdadeira noiva e a verdadeira irmã em sua esposa.  
 
Esta deveria ser sua experiência de vida. Você deveria se sentir sufocado sem este tipo 
de educação. Onde quer que você esteja, quando encontra pessoas, você naturalmente 
deveria sentir que elas são seu avô ou avó, pai ou mãe, irmão ou irmã. Se esse coração 
se torna a base da cultura global, se podemos criar um mundo que se vê como uma 
grande família, teríamos o Reino do Céu. Pessoas que vivem assim seriam bem vindas 
em qualquer lugar. Elas não se sentiriam solitárias em qualquer lugar que fossem. Elas 
nunca pereceriam. (051-199, 1971.11.21) 
 
Conhecendo a historicidade desses povos como a nação de Israel que tinha sido 
chamada para ser o povo escolhido de Deus, não podemos negar Sua existência. Qual 
era o propósito primário deles? Era demonstrar a definitiva lealdade a Deus, superando 
todas as outras nações do mundo decaído, se qualificando para formar o corpo central 
do povo que poderia governar as nações. Para realizar isso, Deus prometeu enviar o 
Messias e educar esse povo adequadamente. (053-126, 1972.02.13) 
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Por favor, entendam que Deus tem se esforçado para educar as pessoas, puxando-as 
para fora do monte de lixo para torná-las príncipes e princesas da nação celeste. A fim 
de ir para a realidade celeste, você deve estar disposto a sacrificar sua própria família 
para o benefício de sua nação, sacrificar sua própria nação para o benefício do mundo, e 
sacrificar o mundo para o benefício da nação celeste. Essa é a única forma que podemos 
liberar o inferno. Não há nenhuma dúvida que o curso dos membros da Igreja de 
Unificação deve ser cheio de lágrimas. (113-199, 1981.05.03) 
 
Quem é o ser mais elevado em todo o cosmos? É Deus. Assim, Se Deus e o homem 
juntos criam amor estrondoso e explosivo, quem seria capaz de separar Deus de nós? 
Não haveria nenhuma forma de nos separar – nenhuma forma para escapar. Você pode 
sentir essa intensidade? A harmonia do universo inteiro centrando no fluxo de amor está 
destinada a nos estimular e formar o material educacional para nossa vida cotidiana. 
Contudo, pessoas decaídas más estão em muita confusão, engendrando infindáveis 
conflagrações e desencadeando guerras infernais. Somente a Igreja de Unificação pode 
resolver todos estes problemas. Vocês sabem agora porque, pela eternidade, Deus não 
pode me deixar ir. (173-055, 1988.02.01) 
 
A partir de qual ponto líderes de religiões começam suas missões? Eles não começam a 
partir do nível horizontal. Jesus não disse, “Eu vou confiar no meu pai e começar minha 
missão.” Sua missão não estava baseada em seu pai e sua mãe humanos. Ela começou 
com Deus, superando sua mãe e pai físicos. Isso é o que é tão grande sobre ele. A partir 
desta perspectiva, deveríamos ser capazes de discernir entre religiões focadas na ética 
na vida e aquelas focadas no amor entre Deus e o homem. Você deveria entender qual é 
mais importante. (175-242, 1988.04.24) 
 
Para redimir este mundo, Deus esteve educando as pessoas através dos santos e das 
religiões. Não é fácil compreender e praticar o bem no mundo mal. Pessoas santas e 
justas foram sacrificadas por essa razão. A rota para a verdade é aquela de auto 
sacrifício, dobrando os dedos até os ossos. Esta é a forma de dar incondicionalmente. 
(190-322, 1989.06.23) 
 
Como Deus tem conduzido a providência para a restauração até agora? Ele tem nos 
guiado como pai. Ele também tem educado as pessoas ignorantes por toda a história 
como um mestre. Então o que Deus quer ao nos educar como pai e como mestre? Ele 
quer legar Sua posição de pai e mestre para nós. Esse é o propósito definitivo da 
salvação. Esse era o propósito de criação antes da Queda. Estávamos destinados a 
cumprir o papel de pais e mestres em nome de Deus. (198-060, 1990.01.21) 
 
Quando Deus criou o cosmos, Ele nos amou a partir da posição de nossos pais. Então 
Ele queria nos educar para que pudéssemos realizar o ideal de amor aprendendo o curso 
do princípio. Se tivéssemos nos tornado maduros, Deus iria querer nos dizer, “Vocês 
agora se tornaram os mestres do cosmos no papel de pais e mestres para sempre.” Deus 
originalmente queria que nos tornássemos os mestres do cosmos. (198-061, 1990.01.21) 
 2.2 Tristeza de Deus sobre a ignorância da humanidade  
 
Você deve herdar a tradição que Deus queria ensinar para pais, filhos, casais e irmãos. 
Essa é a perfeição da base de quatro posições. Esse é o propósito de criação. 
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A conclusão da Vontade de Deus é a conclusão do ideal de criação. A conclusão do 
ideal de criação de Deus é a conclusão da base de quatro posições. Qual é a conclusão 
da base de quatro posições? É ter amadurecido como filhos, pais, irmãos e cônjuges no 
amor verdadeiro de Deus através da educação. A tristeza de Deus decorre de nunca ter 
sido capaz de ensinar as pessoas a serem mães e pais que teriam herdado Sua tradição, 
por isso todos deveríamos iniciar Seu padrão real em nossas famílias. Essa é a maneira 
como podemos concluir Seu Reino na terra! (223-201, 1991.11.10) 
 
O que causou a tristeza de Deus? É o fato que Ele não pôde ensinar Seus filhos. Ele não 
teve a oportunidade de educar realmente filhos e filhas em crescimento. Não há 
qualquer substituto para essa educação neste mundo. Não há nenhum princípio 
educacional. O princípio original de educação tinha amor, o princípio da família 
unificada e da perfeição da humanidade, como seu foco central. A mais profunda 
tristeza de Deus resultou de não ser capaz de educar Seus filhos – e Adão e Eva, como 
irmão e irmã, não puderam realizar esse relacionamento. (223-277, 1991.11.12) 
 
Deus realmente nunca teve uma oportunidade de educar Seus filhos. É Sua esperança 
ensinar a humanidade através da Igreja de Unificação. Pessoas que estão completamente 
unidas com o amor de Deus podem ver as outras como verdadeiros irmãos e irmãs. 
Adão e Eva eram irmão e irmã. Deus nunca os educou. Esse é o trabalho da Igreja de 
Unificação. Se somente eles tivessem alcançado completa maturidade como verdadeiros 
irmão e irmã, eles teriam sido qualificados para ser um casal em matrimônio. Ninguém 
jamais ensinou para seus filhos qualquer coisa que Deus queria ter ensinado. Adão e 
Eva eram filhos de Deus e, ao mesmo tempo, irmão e irmã entre eles. Certamente eles 
deveriam ter sido esposo e esposa, e pais para seus filhos no lugar de Deus. É a missão 
da Igreja de Unificação ensinar ao mundo o padrão do ideal de Deus, o que Deus nunca 
teve a chance de fazer. (223-357, 1991.11.20) 
 
A esperança de Deus tem sido educar Seus filhos e filhas centrando no amor verdadeiro 
que encarna Seu ideal. Sua tristeza é que Ele não pôde nos ensinar relacionamentos 
fraternais verdadeiros em Sua verdadeira família, com Seu amor como o foco central. É 
sua tristeza que Ele não pôde ensinar Seus filhos sobre Seu amor no contexto familiar. 
Não há nenhum manual sobre como ser verdadeiros irmãos e irmãs, bons esposos e 
esposas, e bons pais e mães. Nem há um manual sobre a família tradicional da nação 
celeste com Deus como seu foco central. Atualmente, a Igreja de Unificação está 
procurando criar estas coisas. (224-030, 1991.11.21) 
 
Qual é a esperança de Deus? O que Ele não tem sido capaz de ensinar? Ele não pôde 
educar Seus filhos centrando no amor verdadeiro. Ele não pôde ensinar a forma correta 
para os filhos e filhas se comportarem. Ele não pôde realmente educar Seus filhos pelo 
padrão oficial. Filhos têm irmãos e irmãs. Deus não pôde ensiná-los como ser bons 
irmãos e irmãs. Ainda mais essencialmente, Ele não pôde ensinar as pessoas como 
serem bons esposos e esposas. Através das pessoas se tornarem esposos e esposas, elas 
se tornam pais. Deus não pôde educar as pessoas para serem verdadeiros filhos, 
verdadeiros irmãos, e verdadeiros esposos e esposas na família de Seu amor verdadeiro. 
Esse é o motivo pelo qual as pessoas não têm experimentado amor paternal verdadeiro, 
amor conjugal verdadeiro, amor fraternal verdadeiro e amor filial verdadeiro. Isso é 
exatamente o que devemos ensinar para as pessoas.  
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As mulheres nunca tiveram nem verdadeiros irmãos e nem verdadeiros esposos 
representando a posição de Adão. Por quê? Ninguém jamais alcançou a perfeição ou o 
padrão dos pais. Perdemos todas as coisas e precisamos de um homem verdadeiro para 
restaurar isto. (224-079, 1991.11.21) 
 
O que causou a tristeza de Deus? Ele não pôde criar o manual protótipo instruindo sobre 
como ser filhos celestes, irmãos celestes, cônjuges celestes, e pais celestes. Sua tristeza 
vem de nunca ter sido capaz de ensinar a humanidade com manuais para orientar estes 
quatro relacionamentos distintos e essenciais. Se Ele tivesse sido capaz de ensinar a 
humanidade e orientado no momento certo, não haveria essa miséria neste mundo. 
Quando Ele vê a miséria, Ele se sente responsável e se culpa por não ter nos educado. 
Ele tem esperado pelo dia quando Ele poderá ensinar as pessoas livremente.  
 
Para ser o povo para criar a nova nação, devemos alcançar esse nível educacional. A 
menos que vocês se tornem esses indivíduos, famílias, tribos, povos e nações, vocês não 
podem fazer parte da nova nação. Odiar seus próprios irmãos é como odiar Deus e seus 
próprios pais. Isto é destruir e negar suas raízes. Isto é se afastar do amor. Não somente 
Deus, mas também pais e até mesmo todas as coisas abominariam pessoas que fazem 
esse tipo de coisa. Elas se tornam inimigas de Deus, dos Verdadeiros Pais e de toda a 
criação. Deus não pôde educar Adão e Eva para viverem da maneira celeste. Quando 
você olha para todas as coisas, você verá que positivo e negativo existem. O positivo 
simboliza o homem e o negativo simboliza a mulher. O homem representa o céu e a 
mulher representa a terra. O homem representa a frente e a mulher representa atrás. Um 
não pode criar um círculo completo sem reconhecer e aceitar o outro. O que isto quer 
dizer é que Deus, o homem e todas as criaturas odeiam quando um ignora o outro. 
Devemos ensinar as pessoas claramente que todas as coisas devem existir em harmonia 
recíproca. Isso é o que Deus queria nos ensinar. Uma mulher tem Deus, o pai e seu 
esposo. Essa mulher é Eva. Adão se coloca na posição oposta. Diante de Adão, há Deus, 
seu pai e sua esposa, Eva. Esse é o motivo pelo qual Adão e Eva estavam destinados a 
dar nascimento a filhos no lugar de Deus e dos pais. Eles estavam destinados a dar 
nascimento a filhos não deles mesmos, mas como representantes de todo o cosmos. 
Vocês devem educar seus próprios filhos focando no princípio do amor, os três tipos de 
amor verdadeiro. (225-215, 1992.01.20) 
 
A tristeza de Deus vem do fato de não ter sido capaz de educar Adão e Eva para 
alcançarem a perfeição. Sua tristeza vem do fato de não ter sido capaz de educá-los 
centrando no princípio de educação. A seguir não havia nenhum manual de educação 
sobre a família celeste. Ele não pôde ensinar as pessoas como serem irmãos, bons 
esposos ou esposas, e viverem suas vidas em uma base diária. Ele não pôde ensinar as 
pessoas como um homem representando céu e uma esposa representando terra deveriam 
formar uma união; como um homem deveria estar à direita e uma mulher à esquerda; 
como o leste e o oeste deveriam estar conectados; e como as pessoas deveriam viver em 
harmonia como verdadeiros irmãos e irmãs. Casais no matrimônio não puderam ser 
educados centrando no amor de Deus. Deus não pôde educar as pessoas sobre os quatro 
relacionamentos diferentes. Aqueles que têm a educação correta devem criar seus filhos 
e treiná-los da maneira correta. Eles também devem ser os líderes de suas próprias 
tribos. Assim, quando eles entrarem no mundo espiritual, a perfeição de filhos, irmãos, 
cônjuges e pais deverá ser realizada. (226-156, 1992.02.04) 
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2.3 Os princípios gerais: tradição, educação e prática  
 
Você não deveria apenas herdar a tradição, mas também deveria ser capaz de ensiná-la. 
Para quem? Você deveria ensinar seus filhos e seu cônjuge. Você deveria respeitar seu 
cônjuge, “Meu esposo é ótimo.” “Minha esposa é ótima.” Com esse tipo de amor e 
respeito entre esposo e esposa, os pais devem educar seus filhos. Não somente eles 
devem provê-los com a educação correta, mas também eles mesmos devem colocar isto 
em prática. Esses são os três pontos essenciais: tradição, educação e prática. Isso é sobre 
o que devemos trabalhar.  
 
Isso é exatamente o que eu tento fazer. Eu tenho me colocado na linha de frente para 
estabelecer a tradição e educar vocês. Mesmo se meus próprios filhos não sabem isto, os 
membros da Igreja de Unificação sabem isto. Meus próprios filhos crescerão para 
entender que o que tenho feito é bom. Porque vocês serão as cercas que protegem meus 
filhos, eles também aprenderão e entenderão o que eu faço naturalmente. Começando a 
partir do nível familiar, vocês devem expandir para o nível tribal, nacional e global. 
Vocês devem herdar as tradições certas. Vocês devem herdar minha tradição e a 
tradição de Deus. Devemos praticar o que Deus nos ensinou. Isso é simples. (113-303, 
1981.05.10) 
 
O que devemos salientar a partir de agora na área da educação é tradição, educação e 
prática. Você deve conhecer a tradição. Você deve respeitar nossa tradição. Você deve 
estabelecer a tradição da nova nação. Você deve educar focando na tradição. Para 
educar pessoas, você deve conhecer tudo que há para conhecer sobre a Coreia, o Japão e 
a América. Americanos não conhecem as tradições japonesas ou coreanas. Japoneses 
também não conhecem as tradições coreanas. (216-136, 1991.03.09) 
 
Os três objetivos de nossa igreja são tradição, educação e prática. Vocês não podem 
educar sem tradição. O que é tradição? Naturalmente, vocês devem educar sobre meu 
curso de indenização. Além disso, vocês devem criar suas próprias tradições familiares. 
Eu lutei no meio da perseguição. Vocês lutaram sem o tipo de perseguição que eu 
experimentei. Sua história e a minha devem ser unificadas. Vocês devem exaltar o fato 
que eu lutei sob pesada perseguição e que vocês expandiram a influência em âmbito 
nacional, por toda a Ásia e o mundo. As duas coisas devem ser unificadas. Assim, eu 
digo que vocês devem criar associações de profissionais que possam influenciar a 
administração e empresas da nação focando na segunda e na terceira gerações. A coisa 
mais preciosa é a palavra. A palavra pode ensinar as pessoas como se comportarem 
espiritualmente e verticalmente. Devemos ensinar as pessoas com palavras. Não importa 
quantos regulamentos em nível horizontal possam existir, eles não podem ser nosso 
foco. Isso pode funcionar no mundo decaído, mas isto não tem nada a ver com o mundo 
celeste. (226-281, 1992.02.09) 
 
Você somente pode educar as pessoas quando existe tradição. Você pode educar as 
pessoas a seguirem a tradição e expandir sua influência através da prática. Meu 
ensinamento básico é tradição, educação e prática. Prática permite a tradição se 
estender. Qual é a extensão da tradição? Não eu como uma pessoa, mas na tradição, 
você pode encontrar a providência de restauração e a providência de salvação de Deus. 
Você deve entender isto claramente. Você deveria educar as pessoas claramente sobre 
isto. (241-216, 1992.12.26)  
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Grupos se movem seguindo ordens e regulamentos. Para fazer as pessoas seguirem 
ordens, estas pessoas precisam do treinamento correto. O que devemos fazer é manter a 
tradição, para educar e para praticar. A tradição é a tradição de Deus e dos Verdadeiros 
Pais. Devemos educar as pessoas com a tradição dos Verdadeiros Pais. Se as pessoas 
seguem completamente através dessa educação, então elas alcançam o Deus da história 
providencial.  
 
Estabeleça sua própria forma de fazer isso. Ninguém pode ajudar você. Seja 
independente. Ajude os outros. Não morra. Não importa quão difícil as coisas possam 
ser, acrescente algo bom em sua vida diária. Invista passo a passo. Deus tem se 
investido esquecendo o que Ele já investiu. Essa é Sua tradição. (248-133, 1993.08.01) 
 
Eduque as pessoas focando na tradição e prática. “Tradição” significa a tradição de 
Deus e dos Verdadeiros Pais. Você deve entender claramente este ponto. Assim, você 
deve entender isto e praticar a tradição. Você deve saber e colocar em prática 
completamente a tradição de Deus e dos Verdadeiros Pais como um verdadeiro parceiro 
objeto.  
 
O coração de Adão e Eva antes da Queda era de se tornarem príncipe e princesa. 
Famílias abençoadas devem viver por esse padrão. Elas também devem ensinar isto para 
seus filhos. Quando você é um príncipe ou princesa de Deus, você estabelece Seu 
reinado. (254-334, 1994.02.16) 
 2.4 Verdadeiros pais, verdadeiro mestre, verdadeiro dono  
 
O Arcanjo não pôde educar Adão e Eva, que eram o filho e a filha de Deus. O problema 
é como educar pessoas para o que Deus precisa. Vocês querem ser mestres? Vocês não 
querem ser exemplares? Vocês querem trabalhar duro para serem representantes de sua 
nação, como o presidente. Vocês também querem ter a posição mais elevada em uma 
administração ou em alguma empresa. Vocês têm ambição para o sucesso na vida, não 
é? Sejam verdadeiros donos para fazer isso. Cônjuges nunca deveriam brigar, mas amar 
um ao outro e seus filhos, estabelecendo exemplos para a nação, e para céu e terra, ao 
amar céu e terra, o mundo e a nação, e sendo manuais para o futuro.  
 
O que vem depois da educação? Você se torna o mestre de seu grupamento familiar. 
Cada família tem uma tradição. Sejam os primeiros antepassados que estabelecem a 
tradição e a transmitam para a próxima geração. Exista em nome dos Verdadeiros Pais e 
em nome de seus antepassados. Pais podem ser como mestres e donos. Minha 
preocupação é como educar os membros da Igreja de Unificação e conceder a 
propriedade para eles.  
 
Quando você olha para uma nação, o presidente está na posição de um pai. Todos os 
educadores estão na posição de mestres e os membros executivos de uma organização 
governamental se colocam na posição de donos. O Reino do Céu funciona da mesma 
forma. No mundo espiritual, Deus ensina no centro. Tudo funciona de uma forma muito 
semelhante. Portanto, onde quer que você vá, você deveria ter a ideologia dos três 
sujeitos. Centrando no mestre, o pai se coloca à direita e o dono à esquerda. O dono, o 
pai e o mestre são todos uma unidade. Esse é o conceito que você deveria ter.  
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Além disso, para educar as pessoas para serem donas, eu deveria entregar a posse do 
coração de pais, o coração de mestres e o coração de Deus. Depois de se juntar à igreja, 
você deveria nascer de novo e ser educado para ser perfeito. Se você cresce, você 
entenderá tudo. Você irá querer se colocar na posição de dono. Donos deveriam lidar 
com tudo. Isso é o que eles deveriam fazer. Isso é subjetivismo. Onde quer que você vá, 
você encontrará verdadeiros mestres ou verdadeiros pais na nação celeste. (205-019, 
1990.07.15) 
 
Quem é Deus? Ele é o melhor pai e o melhor mestre. Não há nada que Ele não saiba. Na 
posição de verdadeiro pai, eu tenho ensinado para vocês o segredo do cosmos como um 
pai e como um mestre. Deus é o pai dos pais, o mestre dos mestres, o dono dos donos, e 
o rei dos reis. (285-299, 1997.06.29) 
 
O que é a ideologia dos três sujeitos? Quem são as três entidades ideais originais? Elas 
são Deus... Quem é Deus? Ele é tudo o que as pessoas desejam ser. Ele é o verdadeiro 
pai dos verdadeiros pais e o verdadeiro mestre dos verdadeiros mestres. Qual é o 
ensinamento do mestre? Deus é o rei do conhecimento. Contudo, Ele não experimentou 
amor verdadeiro; isso é algo que Ele nunca pôde ensinar intelectualmente.  
 
Deus queria experimentar amor através de Adão e Eva. Contudo, Ele não pôde ter uma 
base para o amor ideal em uma base perfeita através de Adão e Eva. Isto O tornou o ser 
mais miserável. Esse é o motivo pelo qual Ele não pôde se colocar na posição de 
verdadeiros pais. Nossos primeiros antepassados deveriam ter dado nascimento a 
verdadeiros filhos e filhas, educando-os e dando a eles suas justas posições. Pais dão 
nascimento a filhos. Mestres os educam e donos dão a eles posições. Eu não estou 
falando sobre o mundo, mas sobre uma família.  
 
Pais também são mestres. Pais estão na posição de rei em uma nação e mestres por toda 
a sua vida escolar desde a escola elementar. Eles estão na posição de dono no 
relacionamento com várias organizações.  
 
A ideologia dos três sujeitos é amor verdadeiro para o benefício dos outros. Você deve 
entender isso. Amor verdadeiro é investir e esquecer quanto você investiu tal como 
Deus faz. Recuperação significa curar a pessoa doente. Para recuperação como 
restauração ao original, você precisa aplicar o princípio de criação.  
 
Aplicando o Princípio de Criação na restauração, devemos investir, investir e esquecer o 
que já investimos, tal como Deus fez quando Ele criou todas as coisas, incluindo o 
homem. Eu tenho trabalhado assiduamente por toda a minha vida, mas eu não posso 
dizer que tenho feito suficiente. Mesmo depois da minha morte, no mundo espiritual, eu 
ainda tenho que trabalhar mais e dar mais. Para a minha vida terrena, eu devo condensar 
cerca de 100 milhões de anos em minha vida curta na terra. Por isso eu devo 
economizar o tempo de dormir e comer. Se eu pudesse ganhar um dia seguindo por uma 
hora, eu seguiria até a meia noite. Investir e esquecer, este é o meu lema.  
 
Membros da Igreja de Unificação devem amar o cosmos primeiro, mais do que eles 
mesmos. Devemos proteger e criar objetos de amor ideal para o cosmos e os objetos de 
amor ideal para Deus. (204-120, 1990.07.01) 
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Vocês devem entender o fundamento a partir do qual emergiu a ideologia dos três 
sujeitos. Sejam pais e mestres em nome de Deus. Há três tipos diferentes de mestres: 
avôs, pais e esposos. Vocês também devem ser mestres com o coração de um pai. Nossa 
responsabilidade paternal não termina ao dar nascimento aos filhos, mas continua na 
educação deles. Sobre o que deveríamos educar nossos filhos? É para capacitá-los a se 
tornarem cidadãos da nação celeste. Esse é o motivo pelo qual educação é necessária. 
Que tipo de educação? É educação sobre a lei celeste. Essa é a melhor educação. (208-
098, 1990.11.17) 
 
A Queda destruiu o relacionamento de amor entre Deus e o homem. Isto é realmente 
comovente. Você descobrirá que o que eu digo é 100 por cento verdadeiro se for para o 
mundo espiritual. Você deve amar as pessoas, todas as coisas e sua figura central no 
sentido vertical. Nas escolas, mestres se colocam na posição central para os estudantes. 
Dentro das empresas, presidentes e chefes de departamentos funcionam como figuras 
centrais. Sirva eles como você serviria seus pais. Sirva seus mestres como se eles 
fossem seus pais. Sirva seu presidente da empresa como seu pai e seu mestre.  
 
O presidente é o mestre da nação, ou o dono. As pessoas deveriam servi-lo como elas 
fossem servir seus próprios pais ou mestres. Somente então elas mereceriam ser o povo 
da nação. Portanto, sirva o presidente de sua nação como se você estivesse servindo 
seus próprios pais ou mestres, e sirva seus pais como se estivesse servindo seus mestres 
ou o presidente de sua nação. Quando você serve seus mestres, faça isso como se 
estivesse servindo seus próprios pais ou o presidente de sua nação. Isto faz parte da 
ideologia dos três sujeitos do amor, a ideologia dos três sujeitos que tem amor 
verdadeiro como seu foco central. (212-028, 1991.01.01) 
 
O centro da ideologia dos três sujeitos, o amor de verdadeiros pais, o amor de 
verdadeiros mestres, e o amor de verdadeiros donos é o mesmo. Ele é amor paternal. Eu 
vou para casa a noite. O presidente desta nação vai para casa a noite. As escolas 
deveriam ser o lugar onde as pessoas aprendem a partir dos mestres que possuem o 
coração de pais. Além disso, o presidente da nação deveria governar com o amor 
paternal por seu povo. (213-124, 1991.01.16) 
 
Qual é a educação mais elevada? A base original para criar a nação celeste é a família. 
A mais elevada educação na família reside em ensinar piedade filial. Você deve 
aprendê-la a partir de Deus, que é o pai, mestre e rei ao mesmo tempo. Contudo, nunca 
tivemos a oportunidade de aprender piedade filial como filhos de Deus, sendo educados 
como filhos de verdadeiros pais, de verdadeiros mestres e verdadeiros reis, e sendo 
verdadeiros irmãos e irmãs.  
 
Pessoas ensinam príncipes ou princesas a representarem a nação e seu povo inteiro. 
Entretanto, Adão e Eva que estavam destinados a se tornarem verdadeiros herdeiros de 
Deus, nunca receberam essa educação. Adão não aprendeu que ele estava na posição de 
trazer paz ao mundo, e na posição de irmão mais velho para todas as pessoas.  
 
Contudo, em todas as nações existem avôs, pais, irmãos e cônjuges. Estes quatro grupos 
também vivem no mundo espiritual. Aprendemos o princípio de como uma família deve 
ser na terra, ensinando aos filhos piedade filial e aprendendo a amar nossos irmãos e 
irmãs. (220-345, 1991.10.20) 



29 
 

Devemos resolver a tristeza de Deus por não ser capaz de educar Adão e Eva por causa 
da Queda. Devemos incutir a ideologia dos três sujeitos em nosso sistema de educação. 
Este é o princípio a ser praticado e a filosofia de vida baseada no amor verdadeiro. 
Através da educação das pessoas na ideologia dos três sujeitos e de sua prática, 
podemos restaurar a primogenitura, a paternidade e a realeza. Porque Adão e Eva não 
receberam educação e não puderam realizar a família ideal da criação, a qual era a 
vontade de Deus, devemos formar famílias da unificação colocando em prática o 
conteúdo educacional para os filhos, para irmãos e irmãs, esposos e esposas, e os pais. 
Essa é a forma que podemos criar a nação e o mundo ideal.  
 
No futuro, o problema da educação será uma questão muito importante. Qual é o 
princípio da educação? Deus não pôde educar Seus próprios filhos, Adão e Eva, sobre 
como serem bons filhos. Deus não pôde educá-los sobre como ser um bom irmão e 
irmã. Isso causou a tristeza de Deus. Deus também não pôde educar Seus filhos sobre 
como criar um bom casal como um esposo e uma esposa. Ele não pôde ensiná-los como 
amar um ao outro com Seu amor como seu foco central. Deus não pôde educar Seus 
filhos sobre como serem bons pais. Ele não pôde realizar tudo isso. Adão e Eva eram 
filhos de Deus? Eles também não eram irmão e irmã um do outro? Eles também não 
estavam destinados a serem um verdadeiro esposo e uma verdadeira esposa centrando 
em Deus? Eles não deveriam ser pais e ter seus próprios filhos mais tarde? Mas Deus 
não pôde dar a eles qualquer tipo de educação sobre esses temas.  
 
Porque Adão e Eva falharam em receber a educação correta de Deus, eles não puderam 
concluir a família do ideal de criação de Deus. Assim, devemos educar as pessoas para 
criarem famílias centrando no amor verdadeiro. Devemos ensinar as pessoas como 
serem filhos de Deus, irmãos e irmãs, esposos e esposas, e pais. Essa é a forma que 
podemos edificar famílias – o fundamento da unificação do todo – e certamente criar 
uma nação ideal e um mundo ideal. Essa é a essência da ala Cabeça do Pensamento de 
Unificação e do Deusismo. (222-043, 1991.10.27) 
 
Qual é a unidade fundamental ao criar o reino celeste na terra e no céu? É a família. Em 
uma família, há avôs, pais e filhos. Onde quer que você vá neste mundo, você sempre 
pode encontrar pessoas como seus filhos, como seus irmãos e irmãs, como seus pais e 
como seus avôs. Esta é a forma oficial e universal do mundo. Então o que é uma 
família? Ela é um modelo a seguir na formação da nação e do mundo. Então o que é 
amor em uma família? É o início da criação do mundo e da nação celeste. Os 
relacionamentos entre pais e filhos, irmãos e irmãs e esposo e esposa são criados com o 
amor como seu foco. Somente por causa do amor, filhos, irmãos e irmãs, esposos e 
esposas e pais vivem nas famílias. Sem amor, eles se separariam. Contudo, o que as 
pessoas na terra mais querem? Algumas pessoas pensam que seja conhecimento. Você 
também pensa que conhecimento seja importante. Naturalmente ele é. Outras pessoas 
pensam que seja dinheiro. Você precisa de dinheiro para construir escolas. Sim, 
precisamos de dinheiro. Então. O que as pessoas pensam que deveriam ter depois de 
construir uma escola? Elas diriam que sua escola precisa de autoridade. Que tipo de 
autoridade? O tipo com poder. Sim, precisamos de todas estas coisas. Contudo, mesmo 
se temos todas estas coisas mencionadas acima, não podemos ter o modelo ideal para 
viver para toda a humanidade. Não é dinheiro, conhecimento ou poder que harmoniza e 
unifica os filhos, pessoas idosas, homens e mulheres, todos juntos. Somente amor pode 
fazer a mágica. Isso é o que você deve entender.  
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O que são mestres? Eles são um tipo de pais. O que são os líderes de uma nação? Eles 
são um tipo de mestre e pais. Os líderes da nação deveriam representar seus pais, 
mestres e donos. Chamamos isto de ideologia dos três sujeitos na Igreja de Unificação. 
A ideologia dos três sujeitos é absolutamente necessária. As pessoas deveriam ser 
educadas em seus lares, em suas escolas e em suas nações. Olhando para o mundo, não 
há nenhuma nação educando as pessoas dessa forma. The educational system has 
completely broken apart. Parents, teachers and nations all have different directions in 
teaching people. Mesmo dentro de uma família, avôs, pais e filhos seguem todos em 
direções diferentes. Essa é a realidade atual na qual vivemos. (263-301, 1994.10.27) 
 2.5 Religião como o meio de Deus para ensinar a humanidade  
 
Antes da época do Velho Testamento, as pessoas estavam na posição de servo do servo. 
Na época do Velho Testamento, passamos a estar na posição de servo. Ninguém pôde 
abrir sozinho o caminho a partir da posição de um servo de servo para a posição de 
servo. O próprio Deus teve que desbravar o curso. Ele tinha que educar as pessoas que 
eram piores do que o servo do servo. Essa era Sua situação. Entretanto, Deus é invisível 
e não podia aparecer para alguém. Ele teve que escolher determinadas pessoas como 
profetas. Os profetas representavam Deus na terra, mas ao mesmo tempo – 
representando a humanidade – eles tinham que obedecer Deus e seguir o que Ele 
comandava. (042-281, 1971.03.27) 
 
Onde Deus começa a realizar o mundo de unidade, o mundo unificado? Este é o 
problema. Deus não tem escolha a não ser começar com cada um de nós, indivíduos. 
Esse é o motivo pelo qual Deus teve que nos educar por toda a história através das 
religiões. As religiões tinham o objetivo de nos educar sobre como sermos perfeitos. 
(053-064, 1972.02.09) 
 
Quando olhamos para a mente e o corpo de um indivíduo, qual é mais focado em Deus? 
É a mente. A menos que esteja claro se o corpo deve seguir a mente ou a mente deve 
seguir o corpo, nunca encontraremos o centro pelo qual devemos viver. Até agora, o 
mal tem sido capaz de destruir o centro; devemos destruir o mal centrando no bem. É 
assim que devemos fazer nosso corpo se render à nossa mente. Deus teve que nos 
educar através de nossas consciências. Ele tem nos ensinado a direção oposta de nossos 
desejos físicos seguindo nossas consciências. Deus e Satanás têm lutado com as pessoas 
no centro. Satanás seduz as pessoas para fazerem o que seus corpos gostam de fazer. 
Por outro lado, Deus exorta as pessoas a fazerem o que suas consciências dizem para 
fazer. Deus não podia deixar as pessoas serem puxadas por seus desejos físicos. Ele 
esteve ensinando as pessoas a não fazerem o que seus corpos acham confortável. A 
ferramenta que Ele tem utilizado para fazer isto é a religião. (053-066, 1972.02.09) 
 
Deus educa as pessoas através da religião; mas como Ele faz isso? A mente e o corpo 
lutam um com o outro. Ele não tem escolha a não ser fazer um lado se render ao outro. 
Por isso, Ele ensina as pessoas a golpearem seus corpos e viverem centrando em suas 
consciências. Todas as religiões nos ensinam a golpear o corpo. As religiões que não 
ensinam isso não podem ser religiões verdadeiras. Esse é o primeiro passo para render 
seu corpo. Qual é o segundo? Nossa mente e corpo devem ter a mesma quantia de 
poder. Deus sabe quão difícil é para as pessoas golpearem seus corpos. Assim, tudo o 
que Ele pode fazer é dar mais poder para nossas mentes. (053-167, 1972.02.19) 



31 
 

Se pessoas religiosas não podem estabelecer a época de paz centrando em Deus, então 
não há nenhum Deus. Se esse é o caso, podemos somente concluir que as religiões têm 
nos enganado... Esse é o motivo pelo qual Deus ensinou as pessoas que elas devem 
absolutamente acreditar Nele. Deus ensinou as pessoas a amá-lo com todo seu coração e 
alma. Deus ensinou as pessoas a amarem somente Ele. Deus não passará tudo para nós 
até os Últimos Dias. Ele absolutamente deve ensinar as pessoas a criarem o laço entre 
Ele mesmo e elas. Se você acaba de ver Deus pedindo para você amar somente Ele com 
todo seu coração e alma, você pode concluir que Deus poderia também ser o ditador do 
amor. Você deveria amar Deus sem importar nada, mesmo ao risco de sua vida, mas 
amor não pode se unilateral. Quando Deus nos pede para amá-lo com todo nosso 
coração e alma, isto significa que Ele nos amará com todo Seu coração e alma também. 
Deus tem nos educado para sobrevivermos até o fim. (053-306, 1972.03.05) 
 
Religiões são fábricas para reparar pessoas. Que tipo de educação é necessária nestas 
fábricas? Mente e corpo estão lutando um com o outro. Deus não pode nos reparar se 
Ele deixa as coisas como elas estão. Assim, o que Ele nos ensina a fazer é golpear nosso 
corpo e viver por nossas consciências. As religiões mais elevadas são aquelas que mais 
se concentram nesse tipo de ensinamento. Jesus nos disse, “Qualquer que quiser salvar a 
sua vida, perdê-la-á; mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a salvará.” 
Ele nos ensinou a seguir a direção oposta da satisfação de nossos desejos físicos. 
Devemos nos livrar de nossa arrogância e parar de colocar a nós mesmos adiante dos 
outros. Deus tem nos ensinado a seguir outro caminho, o caminho oposto. Ele tem nos 
ensinado a golpear nosso corpo e fazer sacrifícios. (054-028, 1972.03.09) 
 
Qualquer religião que conduz as pessoas a Deus ensina as pessoas a se sacrificarem e 
servirem os outros. Isso é treinar as pessoas para serem capazes de se ajustar ao 
princípio da nação celeste e aos hábitos e costumes da terra natal original. Somos 
errantes. É a vontade de Deus educar as pessoas decaídas a se ajustarem quando elas 
forem para a terra natal original. É o princípio de criação de Deus que um mundo bom 
somente pode existir baseado nesse princípio. É a vontade de Deus que nós encarnemos 
o princípio. (070-305, 1974.03.09) 
 
Qual é o propósito de Deus ao criar a organização das igrejas? Nas igrejas, Deus reúne 
todas as diferentes raças e as treina. Igrejas são lugares de treinamento. Elas são lugares 
de treinamento espiritual. Elas são lugares de treinamento para pessoas do futuro e as 
famílias do futuro. Igrejas devem ensinar as famílias, tribos, e povos o caminho certo a 
seguir. Todos os profetas no passado guiaram seus reis, especialmente quando eles 
estavam na rota errada. Eles julgaram aqueles líderes e os levaram para Deus. Deus quer 
criar as famílias, tribos e povos do futuro através das igrejas. (106-034, 1979.11.11) 
 
Qual é a razão que os valores religiosos foram rompidos? Primeiro, graças ao 
desenvolvimento da ciência e tecnologia e o crescimento da economia, as pessoas 
tendem a buscar objetivos mais materialistas. Segundo, ideologias ateístas e 
materialistas, incluindo o comunismo, se espalharam por todo o mundo. Terceiro, com a 
separação entre igreja e estado, as pessoas excluíram o ensino da religião dos livros nas 
escolas de acordo com suas políticas educacionais nacionais. Quarto, os comunistas 
estão tentando destruir os valores morais como parte de sua estratégia para criar um 
mundo comunista. Quarto, as religiões não podem ensinar a essência do motivo pelo 
qual as pessoas devem manter os valores religiosos. (122-300, 1982.11.25) 
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Ensinamento religioso é o ensinamento mais elevado. O que significa “o ensinamento 
mais elevado”? Pais devem ensinar seus filhos, “Não importa o que você faça, uma 
coisa que você nunca deve esquecer é que você deve amar a nação mais do que você 
nos ama, seus pais, e que você deve amar a nação mais do que você nos ama.” Seus 
filhos devem aceitar que seus pais são pessoas da verdade. “Não estou apenas ensinado 
você a fazer isto, mas viveremos dessa forma também. Seremos exemplos para você 
seguir. Nossas últimas palavras serão as mesmas como estas. Era essa a nossa forma de 
vida quando você nasceu. Isto será sempre assim pelo resto de nossas vidas. Se 
seguimos desta forma e você nos segue, a tradição não mudará. Você deve ser capaz de 
dar a seus filhos o mesmo legado como suas últimas palavras quando você morrer.” 
Quaisquer pais que possam dizer isso são pais corretos. (127-290, 1983.05.15) 
 
Deus tem educado as pessoas através das religiões para que Ele pudesse criar o jardim 
de verdadeiras oliveiras. Nos fundamentos criados pelas religiões e centrando em Seu 
amor, Deus enviou o Messias, a verdadeira oliveira, para que possamos nos enxertar 
com ele. Essa é a crença messiânica. Você pode entender o renascimento escrito na 
Bíblia por esta visão. (135-012,1985.08.20) 
 
Embora as religiões transcendam as normas ou regras que governam a realidade, você 
não pode subestimar inteiramente a realidade. As religiões devem assumir grande 
interesse em problemas acontecendo na realidade e descobrir qual é a vontade de Deus 
na direção de resolver esses problemas. Você deve ser capaz de fazer surgir novas 
mudanças centradas em Deus nos corações das pessoas que possam realmente resolver 
os problemas políticos, econômicos, sociais e educacionais. Religiões devem ajudar 
essas pessoas a serem renovadas e serem capazes de resolver problemas centrando em 
Deus. (135-222, 1985.11.16) 
 
O que as religiões estão destinadas a fazer? Elas devem educar as mentes das pessoas. 
As religiões devem dar mais poder para nossas mentes e restringir nossos corpos. Por 
quê? Porque devemos retornar ao nosso estado original. Portanto, religiões mais 
elevadas não restringem as mentes das pessoas. Elas fortalecem a mente para que ela 
possa trazer o corpo em harmonia e centrando-o em Deus. (195-017, 1989.11.01) 
 
Qual foi a razão de Deus ter enviado santos e profetas para esta terra? Era para 
demonstrar para as pessoas exemplos de integridade pessoal e do amor verdadeiro de 
Deus que Ele quer ver nas pessoas. Era para ensinar os líderes das nações a forma de 
Deus para que eles pudessem criar harmonia entre o mundo da mente e o mundo do 
corpo centrando em Seu amor verdadeiro (219-110, 1991.08.27) 
 
Se Deus existe, Ele deve ajustar a humanidade. Contudo, todos possuem diferentes 
fundamentos culturais, tradicionais e históricos. Portanto, Deus deve nos ajustar e 
educar as pessoas para controlarem seus corpos e viverem por suas consciências. As 
religiões encontraram a forma para as pessoas viverem suas vidas por suas consciências. 
Esse é o motivo pelo qual a educação religiosa deve restringir os corpos. Nenhuma 
religião pode ensinar as pessoas a seguirem seus desejos físicos. Nunca. Qualquer 
ligação com nossos desejos físicos deve ser cortada. Esse é o problema que deve ser 
resolvido. (223-350, 1991.11.20) 
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Há duas coisas que falei hoje: unidade de mente e corpo e unidade de esposo e esposa. 
Tudo está bem uma vez que estamos unidos com Deus. Quando vemos isto dessa forma, 
a paz mundial não é muito difícil. A família na qual vivemos é o fundamento para a 
vitória cósmica. Se as pessoas estão unidas centrando em Deus, não precisamos de 
religião. Há muitos ensinamentos de santos e patriotas. Entretanto, podemos saltar sobre 
eles em um instante se nos tornamos completamente unidos com os ensinamentos de 
Deus. Sua nação não é o lugar onde você se torna unido com Deus. É no relacionamento 
entre você e seu cônjuge. Esse é o ponto de início. (259-053, 1994.03.27) 
 
O objetivo de nosso Deus imutável é realizar o mundo ideal de amor verdadeiro. O 
propósito da religião é realizar amor verdadeiro e famílias verdadeiras. Se as religiões 
não contribuem para esses objetivos e existem somente para seus próprios benefícios, 
elas não têm nada a ver com Deus, não importa quão bem elas falem sobre Ele. Nem 
Deus e nem o mundo existe para o benefício da religião. As religiões vieram para 
realizar a vontade de Deus para restaurar o mundo original de amor verdadeiro e 
famílias verdadeiras. Isso é o que tenho tentado alcançar pelos últimos quarenta anos de 
minha vida através de movimentos inter-religiosos em âmbito mundial e em diferentes 
áreas da vida: acadêmica, educacional, ideológica, cultural, artística, jornalística, 
científica, tecnológica e através de vários tipos de empresas. (260-126, 1994.05.01) 
 
A religião com a qual Deus quer conduzir o mundo é aquela na posição de pais. Deus 
quer que a religião ensine o coração paternal. Eu estou ensinando a ideologia e tradição 
dos Verdadeiros Pais. Você deve ser verdadeiro pai em sua própria família, e então em 
sua tribo para que possa cumprir a responsabilidade de messias tribal. Somente a 
religião do verdadeiro coração paternal pode realizar a vontade de Deus em um mundo 
cheio de lutas, ódios e pecados. Religiões que desprezam ou odeiam outras religiões não 
são úteis para a paz mundial e a providência de Deus. (260-128, 1994.05.01) 
 
Sem Deus ter investido e dado, o cosmos não poderia ter nascido. A lei do cosmos é que 
o sujeito vive para o benefício do objeto. Contudo, no mundo decaído, o sujeito não 
vive para o benefício do objeto. Ao invés, o sujeito abusa do objeto para seu próprio 
benefício. É por isso que o mundo não tem outra alternativa a não ser declinar. Acredito 
que as religiões devem ensinar o princípio celeste que você fica feliz somente quando 
seu objeto está feliz. A Federação Inter-Religiosa para a Paz Mundial vê que as religiões 
devem trabalhar construtivamente para a harmonia entre as religiões para a paz mundial. 
A Federação Inter-Religiosa para a Paz Mundial deveria funcionar como a consciência 
do mundo. Ela deve orientar e dar conselhos para os líderes nacionais do mundo nas 
áreas da política, economia e educação. Grandes religiões nasceram e cresceram no solo 
da perseguição e do martírio. Elas se colocam em um fundamento das tradições 
preciosas de seus fundadores. Portanto, não devemos evitar o curso de sacrifício e 
devemos recuperar a honra original de nossas religiões. (271-070, 1995.08.21) 
 2.6 Natureza é o melhor mestre  
 
Qual é o som de amor que Deus faz? Pombos fazem “Coo, coo, coo.” Que som de amor 
Deus faria? Ah-Ah-Ah. Esse som deve ter sido o mais profundo. Se todas as nossas 
células nervosas ficam 100 por cento juntas e fazem o som Ah-Ah, que ótimo seria esse 
som. Assim, pense sobre a natureza como o museu cósmico para ensinar sobre amor. 
Quão maravilhoso seria! Quão belo seria. Você entende agora? (133-315, 1985.01.01) 
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Todas as coisas amam umas as outras. Animais, insetos, plantas e minerais amam uns 
aos outros. Eles cantam, dançam, voam e rastejam uns pelos outros. Você deve observá-
los e aprender o que eles estão fazendo. A natureza é o museu onde Adão estava 
destinado a ser educado. Ela era o manual para educar Adão.  Enquanto as pessoas 
crescem, homens e mulheres se tornam cada vez mais atraídos um pelo outro. Eles não 
sabem o motivo, mas eles apenas querem tocar um ao outro. Se eles tocam um no outro, 
eles recebem forte estímulo, de tal forma que nunca experimentaram antes. Adão e Eva 
devem ter sentido algo muito forte em direção um ao outro. Esse foi um fato inegável. 
Eles observaram animais machos e fêmeas se beijando. Eles viram e aprenderam. A 
natureza está destinada a educar as pessoas naturalmente. O mundo da criação tem 
material suficiente para inspirar Adão e Eva a sentirem estímulo um pelo outro. Esta é 
uma coisa surpreendente. (134-194, 1985.07.20) 
 
O mundo arcangélico estava destinado a proteger e educar nossos antepassados 
humanos, Adão e Eva. Deus colocou os anjos na posição de servos. Adão e Eva caíram 
em seu período de crescimento. Deus sabia que havia a possibilidade dessa tragédia 
desde quando eles alcançaram o meio de seu período de crescimento até que eles 
alcançassem a idade de vinte anos. Essa foi a razão pela qual Deus teve que adverti-los 
para não cometerem erros, e nem a queda. Os cristãos de hoje dizem, “O erro foi que 
Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.” Se você 
perguntar para eles o que era o fruto, eles dirão para você, “Era um fruto literal.” A 
Queda não era originalmente pretendida. Tendo aprendido a partir da natureza, Adão e 
Eva estavam destinados a crescer e naturalmente entrar em um relacionamento de amor. 
Todas as coisas estavam destinadas a serem seus mestres. (137-127, 1986.01.01) 
 
Adão e Eva nasceram para serem filhos de Deus e crescerem sob Sua proteção. Eles 
cresciam enquanto ficavam mais velhos. Quanto mais inteligente eles ficavam, mais 
eles aprendiam sobre o mundo da criação. Eles estavam destinados a aprenderem por 
que Deus tinha criado isto. Eles também estavam destinados a aprenderem a partir do 
mundo da criação. Tudo que acontecia no mundo da criação estava destinado a ser um 
capítulo em um manual para Adão e Eva aprenderem e viverem. Isto estava destinado a 
ser um museu e fornecer exemplos de vida ideal para Adão e Eva aperfeiçoados. (137-
126, 1986.01.01) 
 
O que Deus precisa? Amor. Ele não precisa de nada mais. Por que Deus criou todas as 
coisas no cosmos? Para o benefício do amor. Tudo no mundo animal e vegetal existe 
em pares. Então, por que Deus criou todas as coisas em pares? Deus edificou o mundo 
natural como um vasto museu a fim de ensinar amor para a humanidade. O homem é a 
mais preciosa de todas as coisas da criação. (142-113, 1986.03.06) 
 
Se Adão e Eva tivessem crescido até a maturidade, eles não teriam considerado um ao 
outro como irmão ou irmã. Através de observar o mundo dos insetos e o mundo animal, 
eles teriam entendido que tudo existe em casais; os machos e fêmeas estão ligados um 
ao outro; insetos e animais se movem em pares. Eles cantam para cortejar um ao outro, 
para expressar seu amor para seus pares, e eles se reproduzem e criam seus filhotes, e 
estão em harmonia com o vasto universo. Embora ingênuos e ignorantes quando jovens, 
Adão e Eva teriam entendido os pássaros e abelhas no momento que chegassem aos 
sete, oito ou nove anos. (143-081, 1986.03.16) 
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Para encontrar um objeto de amor, Deus criou o céu e a terra. Uma vez que Ele encontre 
Seu parceiro objeto, Ele deve ensiná-lo, começando a partir das menores coisas, e 
criando-o para se tornar Seu parceiro objeto ideal aperfeiçoado. Antes de se tornar 
plenamente crescido, o objeto deve passar através de muito treinamento e educação, 
através de muitos relacionamentos recíprocos de positivo e negativo. Este é o processo 
de crescimento para qualquer ser criado. Todas as coisas criadas podem assim serem 
utilizadas como o manual do museu de amor, a fim de aperfeiçoar o amor ideal de Adão 
e Eva. (180-176, 1988.08.22) 
 
Quando dizemos que a natureza foi criada como o manual para nos educar baseada no 
amor, quão próximos estamos das coisas da criação? Deus fez a Criação a partir do 
amor por mim. Ele a fez como o manual para me demonstrar o caminho de amor. 
Portanto, eu devo aprender a amar todos os animais, todas as coisas da criação. (183-
189, 1988.11.01) 
 
Por que as coisas foram criadas em um sistema de pares? A criação é apresentada como 
um salão de exibição ou museu a partir do qual o amor ideal da humanidade pode se 
desdobrar. Um par de salmões é um casal amoroso, e é um verdadeiro exemplo a partir 
de quem toda a humanidade pode aprender. Quando vemos as coisas da criação 
sacrificando suas vidas para proteger sua descendência, podemos dizer que a natureza é 
o manual a partir do qual a humanidade pode aprender. (193-301, 1989.10.08) 
 
Olhando para as coisas da criação e o Jardim do Éden natural, que foram criados como 
um sistema de pares, Adão e Eva teriam entendido o que eles teriam que fazer quando 
crescessem. A criação não é um museu de Deus? A criação forma um museu de amor 
para ensinar Adão e Eva. Adão e Eva teriam conhecido isto um dia. Eles teriam crescido 
observando os pássaros machos e fêmeas, borboletas machos e fêmeas, e todas as coisas 
nascendo em pares, se apaixonando, gerando seus descendentes e vivendo. Isto teria 
demonstrado a eles que um homem crescido é um príncipe de amor que representa a 
masculinidade de Deus, e que uma mulher crescida é uma princesa de amor que 
representa a feminilidade de Deus. A mulher diria para si mesma, “Esse homem é 
exatamente a pessoa que eu preciso!” e o homem pensaria que a mulher é realmente 
importante para ele. Tenho certeza que você entenderá sobre o que estou falando, vendo 
que a maioria de vocês aqui hoje são casados e têm seus próprios filhos. (201-161, 
1990.08.30) 
 
Um sujeito e um objeto são criados como pares no ambiente natural. Este universo é um 
museu de pares com amor em seu núcleo. Devemos aprender observando os pássaros 
amando um ao outro, construindo seus ninhos para depositar seus ovos, alimentando 
seus filhotes. Devemos fazer mais do que os pássaros para o benefício de nossos 
próprios filhos, até mesmo centenas de vezes mais. Insetos machos e fêmeas se 
acasalam e carregam seus filhotes. Eles arriscam suas vidas para criá-los. Isto é o que 
eles nos ensinam. (229-287, 1992.04.13) 
 
Não há nada que não forme um relacionamento de amor com a humanidade. Todos eles 
estão ensinando a humanidade. Além disso, todos os machos e fêmeas ajustam suas 
partes côncavas e convexas quando fazem amor. Todos eles foram criados para que 
Adão e Eva possam observar e aprender.  
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Se Adão e Eva não tivessem conhecido nada até terem alcançado a idade de vinte anos, 
esse teria sido um grave problema. Eles deveriam ter conhecido tudo sobre como todos 
os organismos vivos se movem, começando a partir dos menores insetos. Se o diretor 
chefe de um museu é ignorante, como ele pode demandar que tudo possa ser modelado 
seguindo a sua ideia. Você deve governar todas as coisas viventes através do amor 
como seu mestre, amando-as e ensinando-as. Tornando-se um casal ideal e par 
unificado de donos, vocês podem estar qualificados para serem os senhores da criação. 
(265-062, 1994.11.20) 
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Capítulo 3: Filosofia da Educação do Reverendo Moon 
 

 3.1 Educação: Quais são os problemas?  
 
Educação, religião e cultura moral têm sido baseadas no ser individual. A despeito da 
longa duração da história, um indivíduo perfeito ou família perfeita nunca emergiram. 
Podemos concluir que neste ponto, nenhum homem ou mulher jamais transcendeu todos 
os padrões culturais que advogaram moralidade, para alcançar uma família verdadeira. 
(023-010, 1969.05.11) 
 
Devemos negar totalmente todas as coisas no mundo satânico, descartando toda a 
educação, os “ismos” e filosofias que adquirimos ou aprendemos. Se negamos somente 
noventa e oito por cento, os restantes dois por cento se tornarão um problema. (016-247, 
1966.06.19) 
 
Em que tipo de mundo vivemos? Deveríamos viver baseados na mente. Contudo, este 
mundo se tornou um mundo totalmente materialista no qual muitas pessoas nem mesmo 
pensam sobre o fato que elas têm uma mente ou não. Podemos entender este fato pela 
observação do atual sistema educacional, o qual coloca tanta ênfase na civilização e 
valores materialistas. Pessoas modernas têm essa pouca consideração pela mente valiosa 
dentro de cada pessoa. Ao invés, seu foco está fixo no dinheiro diante de seus olhos. 
Sua tendência é negar a mente e Deus. (019-286, 1968.03.10) 
 
Felicidade é estabelecida em uma posição verdadeira, e a providência de Deus segue a 
partir de uma posição verdadeira. A verdadeira questão é: o que é “verdadeiro”? No 
centro dessa “veracidade” um verdadeiro é requerido. Porque as pessoas eram incapazes 
de ser em sua forma verdadeira, elas desenvolveram a educação a fim de cultivar a si 
mesmas. Os sistemas de educação atuais estão organizados baseados no problema de 
remodelar a humanidade, e eles estiveram lançando uma revolução baseada nesse 
objetivo. Entretanto, a posição “verdadeira” ainda não foi definida. (028-158, 
1970.01.11) 
 
Homens e mulheres contemporâneos não sabem ou entendem como trilhar o caminho 
de um santo. Educação não toca nessa questão. Entretanto, a Igreja de Unificação faz 
isso. Assim, os membros da Igreja de Unificação deveriam se tornar santos, ou os reis 
de santos, capazes de educar outros santos? 34-339, 1970.09.20) 
 
O núcleo da história humana e a estrutura organizacional da humanidade podem ser 
fornecidos pelo individualismo? Isso não é possível, ou então tudo mais estaria 
dividido. O sistema de educação na América atual ajuda a educar homens e mulheres de 
independência. Mas ao enfatizar independência e autonomia, tem esquecido da 
relatividade e reciprocidade. Isto é um erro. Ao enfatizar independência que ignora a 
reciprocidade, e não ensinar independência para o benefício da reciprocidade, a 
sociedade tropeçou em um pântano de individualismo. Porque o Cristianismo está 
presente, a religião tem sido capaz de aliviar um pouco a pressão, mas se o Cristianismo 
não estivesse em cena, a sociedade americana pereceria. (072-217, 1974.06.23) 
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Em qualquer sistema educacional em qualquer nação do mundo você vai encontrar uma 
ênfase excessiva na vantagem competitiva que só “o vencedor” pode ganhar, e uma 
ênfase excessiva no estilo de vida exigido para obter essa vantagem. Isso é como uma 
doença contagiosa que interfere nos esforços para orientar a humanidade na direção de 
um mundo de existência pacífica. Entretanto, a pressão na competição entre intelectos 
está agora mudando e a humanidade está começando a compreender que cooperação é 
indispensável para a sobrevivência. À luz desta visão, o propósito e filosofia de 
educação deve também passar por uma profunda reforma. (074-107, 1974.11.22) 
 
Na Coreia, as universidades simplesmente conferem graduações aos seus graduados, e 
então os enviam para a sociedade. Mesmo depois de receber uma educação 
universitária, os estudantes ainda não são proficientes em seu trabalho. Uma educação 
universitária e um bom desempenho no trabalho são duas entidades inteiramente 
separadas. Com a organização universitária, os relacionamentos entre seus próprios 
graduados e ex-alunos são vagos e indistintos. Com uma organização um pouco mais 
duradoura, a universidade poderia manter um banco de informações sobre o movimento 
de seus graduados como também de seus ex-alunos, sobre qual área de trabalho eles 
estão, e então selecionar alguns membros para que possam render seus serviços ao país. 
Se esse sistema de educação fosse estabelecido, estes graduados e ex-alunos poderiam 
contribuir consideravelmente para o progresso da sociedade. (084-015, 1976.02.06) 
 
Se as pessoas não conhecem sobre o amor de seus pais, dos mestres ou funcionários 
públicos, o que elas acabarão fazendo? Reclamação prevalecerá por todo o país. 
Somente as instituições educacionais e religiosas podem ensinar isso para as pessoas. 
Contudo, denominações religiosas e igrejas estão muitas vezes brigando umas com as 
outras, dizendo, “O que o país ou o mundo tem a ver comigo?” (104-280, 1979.06.01) 
 
A educação que você recebeu até agora tem enfatizado escalar a escada do sucesso neste 
mundo decaído. Ela coloca o estudo como o padrão, e não encoraja ninguém a buscar o 
caminho oposto. Esse é um grande problema. Quanto mais longe ou mais elevado um 
homem vai, ou mais conhecimento ele tem, mais distante ele fica do Céu. Ele aprende a 
teoria da evolução, e não a teoria da criação. Mas devemos deixar claro que a 
humanidade é criada por Deus, e não pela evolução. (132-015, 1984.05.19) 
 
O atual sistema social é uma esfera cultural baseada no ideal individual. Vivemos em 
um mundo do ideal individualista, onde recebemos uma educação autocentrada desde o 
nível elementar até a universidade. É fácil remodelar um homem cuja personalidade foi 
moldada para ser individualista para ser alguém que pode romper este tipo de ambiente, 
que pode saltar sobre suas barreiras e limitações? Essa é uma tarefa quase impossível. A 
única força que pode digerir tudo é o amor. É aí onde o poder verdadeiro reside. A força 
do amor verdadeiro pode até mesmo digerir e superar a morte. (137-064, 1985.12.18) 
 
Olhe para os jovens americanos atualmente. A geração jovem se transformou apenas em 
corpos vivos. A América tem governado e educado seu povo com democracia, mas olhe 
para os jovens de hoje. A realidade é que os jovens estão usando drogas e vivendo suas 
vidas de sexo livre. Eles estão definhando sob a influência do individualismo. E existe 
também grande confusão ideológica. O Cristianismo está destinado a ser o esteio do 
fundamento ideológico, mas tudo está virado de pernas para o ar e mergulhou em 
abismos de desespero. A direção foi totalmente perdida. (146-317, 1986.08.10) 
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A democracia produziu o humanismo secular, e isso está expulsando Deus de nossa 
sociedade. O humanismo secular está afastando a moralidade e justiça ensinadas pelos 
santos e homens sagrados, e está estimulando a tendência na direção do sexo livre. A 
humanidade está completamente inconsciente que está mergulhando em abismos, na 
lama do sangue de Satanás. É a mesma coisa no Japão. E na Coreia, a educação tem 
mudado. A Igreja de Unificação tem a missão de evitar este tipo de tragédia. (193-304, 
1989.10.08) 
 
Guerras dão origem a trágicos eventos que duram até gerações futuras. Na história, 
muitas religiões representativas e santos vieram para orientar e educar as pessoas, mas 
estes somente lidaram com o aspecto externo. Eles falaram sobre coisas externas tais 
como reger o país e como guiar famílias a fim de edificar uma sociedade, nação e 
mundo pacíficos. Contudo, eles falharam em indicar o problema interno, que a mente e 
corpo de cada pessoa estão em constante conflito e luta. (269-258, 1995.05.01) 
 3.2 O mundo de amor onde educação é desnecessária  
 
Você aprendeu como amar em sua família? Qualquer pai diz para seus filhos que eles 
devem aprender como amar seus pais a partir deles? Você recebeu esse tipo de educação 
em casa? A partir de quem os pais aprenderam como amar seus próprios filhos? Alguém 
ensinou como você deveria fazer amor como um casal recém casado? Toda a 
humanidade sabe como fazer amor sem ser ensinado por alguém. Isso não é misterioso? 
Além disso, sua mente pode discernir o que é bom e o que ruim, sem passar através de 
um processo de aprendizado. A partir de quem a mente aprende como dizer o que é mal 
e como estar alerta contra ele? O corpo pode ser maior em tamanho e mais forte do que 
a mente, mas isso não importa. Ao invés, proporcional a essa força de um touro, a 
mente utiliza uma resposta instantânea mais rápida do que a eletricidade. Se decidimos 
que queremos fazer o contrário, nosso corpo cessará de executar uma ação específica 
instantaneamente. Quanta educação precisamos para podermos fazer isso? Se um 
homem pudesse ser treinado a fazer isso através de educação, ele seria um grande 
sucesso. Entretanto, não importa quão grande educador possa existir, ele ou ela nunca 
poderá ensinar para alguém esse tipo de coisa. Você aprendeu como fazer isso, ou não? 
Embora você não aprendeu de alguém como controlar seu corpo assim, você sabe como 
fazer isso muito bem, não é? (023-020, 1969.05.11) 
 
Se seu filho vai se casar, você pergunta se ele recebeu educação pelos últimos vinte 
anos para que ele possa se tornar um esposo? Alguém educou você desde seu 
nascimento que “isto é o que você deve fazer para ganhar uma esposa”? Vocês homens 
receberam instruções antes de seu casamento? A força do amor transcende todas as 
coisas. Se um esposo ama sua esposa, ele não precisa qualquer educação sobre ela. Se 
uma esposa sabe sobre o amor, ela não precisa qualquer educação especial sobre como 
tratar seu esposo. O mesmo para os filhos. Ao invés, educação se torna um obstáculo. 
Imagine se um esposo e sua esposa estão vivendo juntos de forma feliz, e 
repentinamente seus pais abrem a porta de sua casa para perguntar “Vocês estão 
amando um ao outro?” Você acha que o jovem casal não se sentirá bem sobre isso? O 
lugar do amor é uma esfera de igualdade, uma esfera de liberação. Ninguém tem o 
direito de interferir ali, e esse é o motivo pelo qual amor é tão bom. (060-080, 
1972.08.06) 
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Você deve entender que amor está a cargo de um mundo que não requer nenhuma 
educação. Você não precisa de educação aqui! Quem ensina amor? Pense sobre isto. 
Como os pardais podem ser ensinados sobre amar seus filhotes? Deus os instrui sobre 
como amar, segurando um bastão em Sua mão? Não, eles apenas se encontram e sabem 
como seguir e o que devem fazer. Não é estranho? Como eles geram seus filhotes? 
Como o peixe coloca seus ovos na água? A natureza é realmente misteriosa e 
inspiradora. Quem ensina a natureza a ser assim? Ninguém. Ninguém precisa. Tudo é 
realizado de acordo com as leis da natureza e o movimento circular. Não é preciso ser 
ensinado. (139-197, 1986.01.31) 
 
Amor não precisa ser ensinado nem requer intervenção de ninguém. Podemos senti-lo 
em nossos corpos automaticamente. Não o aprendemos devido a explicação de alguém, 
ou pelo uso do cérebro, através da estrutura de nossa consciência, ou graças às nossas 
experiências, mas o conhecemos de forma inata através de nossos corpos físicos. Não 
passamos a conhecê-lo somente depois de experimentá-lo, ou estando ciente dele e 
então o experimentando. Conhecemos o amor mesmo antes de senti-lo ou experimentá-
lo. Ele é algo que conhecemos diretamente através de senti-lo. (139-201, 1986.01.31) 
 
Nossas mentes e corpos se tornam completamente unidos através do poder do amor de 
Deus, mas nunca realmente experimentamos essa unidade, por causa da Queda dos 
antepassados humanos. Se não fosse pela Queda do homem, a mente e o corpo teriam se 
unido completamente baseado no amor substancial de Deus. Em um mundo de amor 
que gira ao redor do amor intrínseco, educação não existe, nem há quaisquer mestres. 
Deus é o único mestre. A humanidade conhece o amor sem ser ensinada.  
 
Quando mente e corpo se tornam unidos, o universo é colocado em nossas mãos. Tudo 
se torna um microcosmo do universo, e entendemos tudo. Não há nenhuma necessidade 
de aprender. Os seres humanos não precisarão ser ensinados sobre como viver, nem 
ética ou moralidade serão necessárias. Quais lições de ética ou moral os pardais ou 
animais necessitam? Animais sabem como se proteger e se agrupar fisiologicamente em 
suas próprias espécies. Por que os seres humanos, os senhores da criação, são tão 
ignorantes em relação a isto? É devido à Queda. Por causa da Queda, lutas e conflitos 
vieram a existir. (162-221, 1987.04.12) 
 
Somente amor pode se tornar o núcleo. O núcleo sempre mantém sua posição mesmo 
depois de ter rodado por um milênio. Se o núcleo se torna circular, o próprio núcleo 
sempre estaria na posição vertical. Não importa onde esteja colocado, ele sempre se 
coloca em um ângulo instantaneamente correto. Ele não precisa ser ensinado sobre isto. 
Ele se sincroniza com a frequência do universo. (197-059, 1990.01.07) 
 
A Igreja de Unificação ensina sobre unidade mente-corpo. Não há nenhuma fórmula 
secreta. Unidade mente-corpo não pode ser alcançada por dinheiro, ou qualquer outro 
meio de treinamento ou educação. Isto somente é possível com amor verdadeiro. Assim, 
como podemos plantar amor verdadeiro? Deus somente pode ter esperança na esfera 
que supera a conexão com o amor, vida e linhagem de sangue semeados pelos 
antepassados humanos no mundo satânico. Somente entendendo as coisas a partir deste 
contexto podemos dar sentido para a lógica paradoxal da Bíblia. (206-195, 1990.10.07) 
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Se amor não existe, devemos investigar teoricamente a questão de onde o terminal de 
amor está, de onde o amor surge. Enquanto esta questão permanecer sem solução, 
nenhuma teoria de amor se estabelecerá, e deste modo, ela não poderá ser popularizada 
com sucesso ou ensinada. O que na terra é esta coisa chamada amor? Para onde isto 
levará, onde será sua consumação, e esse lugar é mutável ou imutável? Esta é uma 
questão muito séria. Depois de todas as minhas experiências de dificuldade e 
sofrimento, eu cheguei a seguinte conclusão: “Amor é sempre a rota mais curta.” 
Quando entendi este fato, eu dancei com muita alegria. Essa alegria tem o poder de 
transcender milhares de anos. (211-241, 1990.12.30) 
 
Em que ponto o vertical e o horizontal chegam à unidade? Porque eles se movem, e por 
causa de sua natureza esférica, estes dois se tornam um apenas no mesmo ponto central. 
Quando eles se movem e convergem para o mesmo ponto central, o universo inteiro 
ressoa. Até mesmo o mundo espiritual sente isto. O mundo que é baseado no amor não 
precisa um sistema educacional, nem precisa de alguém para dominar e governá-lo. Ao 
invés, você mesmo se torna governado por esse amor. Até mesmo Deus se submeterá 
completamente a regência do amor. E se você está seguindo na direção errada, esse 
mundo corrige sua direção e coloca você no caminho certo. Você sabe automaticamente 
o caminho que deve seguir. (214-232, 1991.02.02) 
 
Quando o homem está unido com amor verdadeiro, se torna possível elevar o nobre 
valor da humanidade ao ponto mais alto. Unidade mente-corpo se refere a nossa 
consciência e corpo físico se colocando em ressonância contínua. Quando dois 
diapasões são da mesma frequência e um deles é golpeado, o outro também ressoará. De 
forma semelhante, se a consciência é golpeada com amor verdadeiro, o corpo ressoará, e 
vice versa. Nenhuma educação é necessária ali. Se você vai até o núcleo, você saberá 
tudo que há para ser ensinado. (223-355, 1991.11.20) 
 
Amor verdadeiro não precisa ser ensinado. Fomos desenhados para saber isto 
automaticamente. Quando você chegou na idade da puberdade ou ficou velho o 
suficiente para estar casado, alguém teve que dizer para você pensar sobre o sexo 
oposto? Mesmo uma jovem mulher de elevado nascimento que tenha sido educada por 
uma mãe rígida escalará uma parede se ela ouvir o som de homens vindo do outro lado. 
Ela não precisa ser ensinada sobre isto, nem pode fazer nada para parar esse impulso. 
Em nosso mundo atual temos educação sexual de todos os tipos de sexo livre, mas nós 
não precisamos dela. O reino animal precisa de educação sexual? Eles sabem como 
fazer isto automaticamente logo que eles ficam juntos. Da mesma forma, uma agulha 
magnetizada aponta para o norte e sul sem ser ensinada a fazer isso. Se a mente e o 
corpo estão harmonizados no amor verdadeiro de Deus, eles automaticamente se 
alinharão até mesmo com as quatro direções de norte, sul, leste e oeste. (272-091, 
1995.08.30) 
 3.3 Educação sobre como amar os outros  
 
Pais devem educar seus filhos sobre amor, dizendo, “Sua mamãe e seu papai amam 
você, assim, se você fizer isso e aquilo, isto vai nos ferir. Por isso, você não deveria 
fazer isso, certo?” Os pais devem ser um amigo entre os amigos para seus filhos. Eles 
devem ser os melhores mestres para seus filhos. Assim, quem deveria ensinar seus 
filhos sobre amor? Os pais.  
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Os filhos devem aprender sobre amor pela observação de seus pais juntos, amando um 
ao outro e arrulhando como um par de pombos. Eles dirão para eles mesmos, “Papai e 
mamãe gostam muito um do outro, e eu estou tão solitário. Eu também preciso de um 
parceiro de amor com quem possa arrulhar como eles.” Os pais devem ensinar seus 
filhos para que eles possam seguir o exemplo dos pais quando for sua vez de se casar. 
Quando os filhos seguem o exemplo de seus pais, este mundo se tornará um mundo de 
bondade e a história humana se tornará uma história de bondade. (057-121, 1972.05.29) 
 
Se um homem e uma mulher jovens estão em um jardim, sussurrando seu amor um para 
o outro, e o jovem homem dá uma rosa para a jovem mulher, ela esquecerá isso? E se as 
folhas da rosa se tornam mortas e secas? Você acha que ela rá esquecer isto? Ela nunca 
esquecerá. Uma educação através do amor, uma vida de fé através do amor, isso é o 
Reino do Céu. Qualquer nação governada por conhecimento ou autoridade está 
condenada a chegar a um fim. Mas conhecimento através do amor, ou economia através 
do amor – isto é o que cria o Reino do Céu. (060-078, 1972.08.06) 
 
Qual é o problema com a educação? A melhor educação é educação do amor, mas onde 
podemos encontrar o manual do amor? O manual é a nação. Vocês realmente já amaram 
antes? Se eu realmente amo meus pais, eles não podem evitar me amar. Se eu realmente 
amo minha esposa, minha esposa me ama de volta. Se existe um perfeito negativo, um 
positivo aparecerá para completá-lo. Se um perfeito positivo existe, um negativo 
correspondente naturalmente aparecerá. Amor depende de mim. Naturalmente 
acontecerá que eu receberei tanto amor quanto dou, mas devemos dar amor primeiro. 
Quem é o manual de amor? Isso é uma coisa difícil. Não é fácil ser um esposo 
verdadeiro. Se alguém tem filhos, mas não sabe sobre amar, essa é realmente uma 
situação temerária. Se eu cumpro toda a minha responsabilidade como um esposo, ou 
como uma esposa, ou como um pai, então a educação que eu concedo será boa. Você 
precisa entender que o melhor manual possível para uma educação é meu próprio ser. 
Assim, educação do amor é conduzida baseada nos pais, então nos membros da família, 
e então baseada na nação. A educação aqui é o tipo de treinamento que nos capacita a 
viver no reino celeste. Ela está ligada desde o indivíduo passando através da família, 
sociedade, nação, e o mundo. Se você é uma mãe, você não tem que dizer para seus 
bebês “Eu amo vocês, eu amo vocês.” Eles já sentem isto a partir do olhar de seus 
olhos. (102-122, 1978.11.27) 
 
Centrando no amor paternal, você deve seguir em frente com o amor de mestres na 
nação, santos, e finalmente o amor de Deus. Normalmente gostamos de nossos pais até 
a idade dos oitenta anos. Depois disso, amamos nossos mestres. Precisamos educação 
do amor em nossa infância e juventude até alcançarmos o ápice da fase adulta. Tal como 
não posso esquecer meus pais, eu não devo esquecer meus mestres. Tal como não posso 
esquecer meus mestres, eu não devo esquecer meu país. Tal como não posso esquecer 
meu país, eu não devo esquecer os santos. Tal como não posso esquecer os santos, eu 
não devo esquecer Deus. Você deve sentir gratidão por toda a sua vida por receber 
educação a partir destes. O que o Rev. Moon da Igreja de Unificação faz? Ele é um 
homem que vem como o manual de amor. O ensinamento do Pai Moon é que você deve 
amar seus pais até mesmo mais do que você o ama. Como você não pôde amar seus pais 
e você aprendeu sobre amor através do Rev. Moon, ele ensina a amar seus pais mais do 
que você o ama. (104-284, 1979.06.01) 
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Você deve expandir o amor tridimensional da família para o estágio mundial. Vamos 
expandir para o nível mundial o tipo de pensamento que um esposo e esposa têm por 
seus pais e por seus filhos. Vamos expandir para o mundo inteiro a educação que você 
recebeu aqui. Você deve considerar todas as pessoas mais velhas do mundo como seus 
próprios avôs e avós. Você deve considerar todas as pessoas do mundo que estão na 
idade de seus pais como seus próprios pais. Quando você vê um homem, você deve 
pensar, “este é simplesmente uma extensão de meu esposo,” e você deve ver qualquer 
pessoa um pouco mais jovem do que você como seu irmão ou irmã mais jovem. Você 
deveria ver as pessoas que estão na idade de seu filho ou filha como seus próprios 
filhos. Este é o tipo de coração de amor que deveríamos ter em relação às pessoas do 
mundo. (104-336, 1979.06.10) 
 
A pessoa que chamamos de homem e a pessoa que chamamos de mulher buscam 
fundamentalmente formar uma interação de energia baseada no relacionamento 
recíproco entre um sujeito e um objeto. Como chamamos isto? Amor. Quando isso 
acontece, a família é formada baseada na força do amor. O que é patriotismo? Soberania 
nacional e o fundamento para a vida de cidadãos estão interligados com base no amor. 
Quem são os santos? Eles são as pessoas na posição de sujeito no nível mundial que 
realizam as ações que podem estar interligadas com a história, baseado no amor. 
Portanto, todos os santos são líderes religiosos.   
 
A base da vida de um santo são os princípios de amor. Todas as religiões têm ensinado 
isto. No Budismo isto é conhecido como benevolência, e no Cristianismo, ele é 
chamado de amor. Embora nunca tenhamos realmente entendido sua essência, esta força 
fundamentalmente funciona para nos conectar com o núcleo da ação de amor do 
universo. Assim, existe um princípio de interação que forma o denominador comum, e 
se alguém ou algo não se conforma a este princípio comum, ele se torna separado e 
desajustado. Se um parceiro objeto não pode ser encontrado depois de determinado 
tempo, esta coisa ou pessoa então se quebrará e ficará de lado. Contudo, se essa pessoa 
ou coisa pode se conectar ao amor na posição central, se ela pode se conectar ao eixo 
núcleo do amor, então ela não será quebrada ou destruída, nem desmantelada. Não há 
nenhuma perda, mas ao invés, perpetuidade. (137-056, 1985.12.18)  
 
Por exemplo, o que acontecerá se uma nora começa a reclamar, “O que está 
acontecendo? Eu fui educada da forma democrática. meus avôs e pais são da mesma 
forma. Assim são meus filhos e filhas.” Haverá ordem ali? Não. Assim, educação é 
necessária. Quando há um único tipo de educação que sobrar no mundo futuro.A época 
quando educação se centra nas leis está terminada. Da mesma forma, a época na qual 
podemos negociar com dinheiro ou governo com poder autoritário acabou. Nenhum 
destes é mais aplicável. Não importa quão intensamente você possa tentar, o tempo para 
isso se foi. Eles não podem mais criar raízes. A única coisa que permanece para nós é 
nossa necessidade de estabelecer a ordem do amor baseada na virtude universal. (147-
273, 1986.10.01) 
 3.4 Vá onde sua consciência leva você  
 
Ninguém precisa ser ensinado sobre o caminho que conduz ao mal. Qualquer pessoa 
pode tomar esse caminho sem ser ensinado. Porque a história começou a partir do mal, 
qualquer pessoa pode seguir o caminho do mal sem qualquer educação especial.  
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Que tipo de educação é necessária lá? É automático, e essa é a razão pela qual a 
humanidade é ensinada a escolher e seguir o padrão da consciência baseada na 
moralidade e na ética. Por que a educação é baseada nisso? Embora a educação seja 
baseada na virtude e no poder da consciência, quantas pessoas realmente baseiam suas 
vidas nesse padrão? O mal sempre pode ser realizado, mesmo sem qualquer educação. 
Qualquer pessoa pode conseguir uma pontuação perfeita. (036-056, 1970.11.15) 
 
Mesmo pessoas obstinadas conhecem sua própria mente, independente se elas agem 
totalmente a partir das intenções de suas mentes ou não. Portanto, nenhuma educação é 
necessária no mundo da mente. Sua própria mente sabe completamente se você tem 
feito ou não o que pretendia de forma bem feita ou de forma pobre. Não obstante, se 
você faz demandas obstinadas ou insiste em sua própria forma, o que acontecerá? Você 
herdará a natureza de Satanás. É como cobras venenosas vindo e mordendo você. Se 
cobras venenosas começam a morder você, você vai ficar parado? De fato, herdar as 
qualidades de Satanás assim é pior do que ser mordido por cobras. Se você é mordido 
por cobras, você é o único que vai morrer. Mas se o mundo da mente é corrompido, 
milhões de gerações serão condenadas à morte espiritual. (037-131, 1970.12.23) 
 
Quem é que educa a mente? Você já ouviu alguém dizer que frequentou a escola 
elementar ou o colégio para a mente? A mente não precisa de qualquer educação. Não 
importa quantas leis existam hoje, nenhuma delas pode ensinar a forma mais correta ou 
justa do que a forma da mente. Se alguém comete um mal, sua consciência a cutucará. 
A consciência é sempre reta. Se alguém é questionado se sua consciência é reta ou torta, 
ninguém dirá que sua consciência é torta. Falando de forma geral, todos pensam que sua 
consciência é reta e vertical. (038-228, 1971.01.08) 
 
Educação é necessária ou não, se você quer se envolver no mal? Nenhuma educação é 
necessária para se tornar mal. Mesmo sem fazer nada especial, as pessoas se voltarão 
para todo tipo de mal. tudo que uma pessoa precisa fazer é seguir o corpo, e sem dívida, 
ele ou ela definitivamente se tornará um vilão. Ele não pode nem mesmo se imaginar se 
tornando uma pessoa boa. (038-301, 1971.01.08) 
 
Educação é totalmente desnecessária se você quer se tornar uma pessoa má. Não 
somente educação é desnecessária, mas qualquer outra coisa. Se alguém quer fazer o 
mal ou se tornar mal, ele se tornará mal se você ensiná-lo ou não. Mesmo se você não 
ensiná-lo a fazer o mal, ele aprenderá automaticamente. Por outro lado, não é tão fácil 
se tornar uma pessoa boa mesmo se você quiser. Consequentemente, educação é 
necessária para transformar alguém em uma pessoa boa – para viver fazendo boas 
ações. Porque as direções de bem e mal são exatamente opostas, o caminho do bem não 
é fácil. Que bom seria se o caminho para o bem fosse fácil! (039-022, 1971.01.09) 
 
Para realizar o mal, nem educação e nem disciplina são necessárias. Qualquer um pode 
se tornar a pessoa mais má do mundo, mesmo se der um passo para fora de sua casa sem 
qualquer preparação. Tudo que deve ser feito é enfiar uma faca em alguém andando na 
rua e pronto. Se seguir o que seu corpo diz para fazer, você vai querer destruir tudo no 
mundo. Você não precisa de educação para se tornar mal. Deixado por si mesmo, um 
homem pode se tornar tão podre ou corrupto como quiser. É fácil. Contudo, a fim de se 
tornar bom, um homem sempre deve pagar um preço em termos de disciplina e 
sacrifício. Isto prova que o mundo no qual vivemos é mal. (039-266, 1971.01.15) 
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A mente original sabe. Nenhuma explicação é exigida na mente original. Ela pode 
entender naturalmente, tal como os polos norte e sul de um imã entram automaticamente 
em ação dar e receber. Isto é tanto grande quanto maravilhoso. Quando a força do 
verdadeiro dar combina com o poder do verdadeiro receber, automaticamente uma 
atmosfera universal de existência é gerada. Chamamos essa atmosfera de “natureza.” 
(147-141, 1986.09.07) 
 
Se você entrar na mente de um homem original, você pode ver que Deus ocupa o centro 
de sua mente. A mente nasce herdando a natureza dos pais celestes verticais. A mente 
que nasce a partir dos pais verticais deve estar unificada com o corpo que nasce através 
dos pais horizontais. Quando a mente e o corpo se tornam unidos em um ângulo de 
noventa graus, a pessoa pode saber claramente, por exemplo, quem é Deus, onde é o 
inferno. Tudo no céu e na terra se torna visível e compreensível. (187-117, 1989.02.05) 
 
Nenhuma educação é necessária. Porque é vertical, a consciência não precisa de 
qualquer forma de educação. O vertical pode somente ficar em um único e simples 
ponto. A seguir, quando o horizontal tiver sido completamente alcançado, você pode 
educar a entidade horizontal para modificar ou ajustar-se? Pense sobre isto. Aqueles que 
pensam que podem educar o horizontal, por favor, levantem a mão. Qualquer um que 
pense isso está louco. Uma vez que se torne horizontal, já se tornou uma matriz eterna e 
imutável. O vertical é a mesma coisa. (211-231, 1990.12.30) 
 
Quanto a consciência tem sido sacrificada para o benefício do corpo? Você entende a 
situação da consciência que tem sido pisoteada pelo corpo por uma vida inteira? A 
consciência fica cansada de cuidar da pessoa dia e noite. Não obstante, se o corpo tenta 
fazer algo mal, a consciência avançará para bloquear isto. “Não é hora de parar? Você já 
não fez o suficiente? Você não acha que deveria me ouvir agora?” A entidade que está 
mais próxima de mim, a entidade que representa meus pais, meu mestre, meu Deus, é a 
consciência. Educação não é necessária para a própria mente, mas para o corpo, é 
absolutamente essencial. (214-282, 1991.02.03) 
 
Qual é a situação entre o mundo da nossa consciência e do nosso corpo? Nossa 
consciência sabe tudo sobre o bem sem ser ensinada. Por exemplo, vamos dizer que os 
governantes de cinco diferentes nações promulgaram uma constituição diferente e 
decidiram sobre elas como o padrão de bondade para governar o povo. Pessoas 
conscienciosas seriam capazes de julgar quem entre os cinco governantes é mais justo. 
Elas também poderiam medir qual nação era a melhor, e qual era a pior. Porque nossa 
consciência sabe como julgar essas coisas, ela segue automaticamente a nação mais 
justa entre as cinco.  
 
Qual é o propósito da educação? É educar nossa consciência ou educar nosso corpo? 
Nossa consciência tem a capacidade para discernir qual das cinco nações é boa, e qual é 
má. Ela sempre mantém sua posição autônoma e nos orienta a partir dessa posição. Mas 
para o nosso corpo, tudo está em um estado de caos e confusão. Portanto, educação é 
absolutamente exigida a fim de controlar e orientar o corpo. Mas nossa consciência já 
está eternamente estabelecida na posição subjetiva, assim, o que ela precisa em termos 
de educação? A mente pode dizer quando encontra uma pessoa boa. Se você encontra 
uma pessoa uma vez, duas vezes, três vezes, a mente sabe se a pessoa é boa. “Eu 
gostaria de estar junto com ela!” E se a mente se unir com o corpo? 
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Se a mente e o corpo brigam, o mundo da consciência realmente não gosta disso. Nossa 
consciência é imutável. A conclusão lógica é que o mundo espiritual, que não muda, 
tem que funcionar para cumprir seus objetivos com a consciência imutável como seu 
fundamento. Quando nos aproximamos do mundo espiritual, tal como quando 
recebemos uma revelação por exemplo, nossa consciência se coloca na posição 
horizontal, e deve estar livre de qualquer turbulência antes que possa estar naturalmente 
conectada com o mundo espiritual invisível. A conexão não pode ser feita utilizando o 
corpo físico. (216-306, 1991.04.15) 
 
Todos sem exceção possuem a natureza dual de consciência e corpo. Se você olhar para 
sua própria situação, você verá que o corpo às vezes age contra os desejos da 
consciência. Nesses casos, o corpo e a consciência falham em se tornar unidos e 
continuam brigando um com o outro. Se eles não podem encontrar unidade, não há 
maneira para se mover na direção do ideal. Se olhamos para a história, podemos ver que 
até agora, nada, nem mesmo educação, tem sido capaz de parar a guerra em curso entre 
a consciência e o corpo. (247-011, 1993.04.21) 
 
Sua consciência é melhor do que seus pais. É melhor do que eu, o Rev. Moon. Ela não 
precisa de qualquer educação, e você tem uma! A consciência é até mesmo melhor do 
que Deus! A razão que precisamos de Deus é estarmos conectados através do amor. 
Quando você está conectado com amor, você está sempre conectado com Deus. (252-
151, 1993.12.29) 
 
A consciência absoluta está na posição absoluta de Deus. Você não precisa perguntar 
nada para Deus. Você alguma vez viu alguém educando a consciência? Nossos pais não 
podem instruir comandos para nossa consciência. Os pais interferem porque nosso 
corpo comete erros, mas se pensamos com nossa consciência, ela nos guiará até mesmo 
por um padrão mais elevado do que dos nossos pais. A consciência é o segundo Deus, 
por isso ela tem um padrão até mais elevado do que de nossos pais, e até mesmo um 
padrão mais elevado do que seu mestre. Não há nenhuma necessidade de perguntar para 
Deus. Deus não nos ensina sobre nossa consciência. A consciência já sabe tudo. 
Devemos pensar em termos de importância absoluta, do contrário, não haverá nenhuma 
forma para unir a mente e o corpo. (252-255, 1994.01.01) 
 
Nossa consciência é o segundo Deus. Eu nunca vi ninguém que tentou ensinar sua 
consciência, e vocês? Se encontro alguém, sempre pergunto se ele ou ela é uma pessoa 
conscienciosa. Eu pergunto para diplomatas, eu pergunto para os políticos. Até mesmo 
para economistas, eu pergunto a mesma questão. (256-201, 1994.03.13)  
 
Escreva isto depois de gritar “Minha consciência é até mesmo melhor do que meus 
pais.” Então sublinhe de vermelho três vezes ou até mesmo cem vezes para que você 
não esqueça. Nossa consciência não precisa consultar nossos pais, pois ela entende 
completamente e sabe o que está fazendo. (257-116, 1994.03.13) 
 
A consciência deve estar absolutamente unida na posição do objeto que pode alcançar o 
Pensamento dos Três Sujeitos. Se ela não se coloca em uma posição melhor do que 
nossos pais naturais, nossos mestres ou o rei de qualquer nação, ela não pode se tornar o 
objeto do amor de Deus. Ela não precisa de ensinamento. Você deve servi-la e atendê-la 
absolutamente como representante de Deus. (259-041, 1994.03.27) 
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Se todos os países do mundo são capazes de dizer “A pessoa conscienciosa que advoga 
a onipotência da consciência, e traz a esfera de liberação conscienciosa, é uma 
vencedora por dezenas de milhares de anos, Amém!”, e se chega a época quando a 
consciência é exaltada em maior estima do que até mesmo Deus, do que os pais, do que 
qualquer coisa na nação, então virá o tempo quando aqueles cujas consciências tenham 
sido liberadas regerão tanto céu quanto a terra. Esse é o motivo pelo qual estou 
ensinando que sua consciência deve vir antes de seus pais. Seus pais podem ser 
separados de você, se você tem dificuldades depois de casado, mas sua consciência 
nunca deixará você, pela eternidade, e sempre orienta você no caminho do mundo 
celeste, sua verdadeira terra natal, com um amor superando até mesmo o amor de seus 
pais. Sua consciência transcende seus mestres. O mundo da consciência não precisa 
qualquer educação ou treinamento. Você já ouviu um Ministro da Educação 
proclamando a educação da consciência? Não há nada sobre o caminho que você deve 
assumir que sua consciência não conheça. Em qualquer coisa que faça, você não deve 
agir contra sua consciência. Agir contra sua consciência é o caminho para o inferno. Sua 
consciência está um passo à frente de seu mestre, um passo à frente até mesmo de Deus. 
Por quê? Porque ela deseja que o objeto de seu amor seja até mesmo melhor e mais 
elevado do que você mesmo. (266-277, 1995.01.01) 
 
Sua consciência vem antes de seus pais e antes de seu mestre. Você pode viver 
separadamente deles, mas não de sua consciência. Se você obedece as ordens de sua 
mente, de sua consciência, você pode se tornar o filho ou filha direto de Deus. Por 
exemplo, se você fica de pé, uma sombra se formará de manhã e de tarde, mas ao meio 
dia, não há nenhuma sombra. Porque não há nenhuma sombra ao meio dia, isto significa 
que você é um com essa posição. Você deve se tornar unido com o núcleo, com a 
entidade central se não há nenhuma sombra. (291-183, 1998.03.11) 
 
Sua consciência vem antes de seu mestre. No mundo inteiro, há algum Ministro da 
Educação que busca nutrir a consciência? A consciência de sua natureza original não 
precisa se submeter a qualquer tipo de educação. Ela está plantada dentro de você para 
demonstrar naturalmente a direção da educação ideal que você precisa para sua vida, 
mas seu corpo fica no caminho. Porque o relacionamento entre seu corpo e sua 
consciência está cortado, o corpo bloqueia o caminho e impede que sua consciência 
indique claramente para você a direção certa. Sua consciência vem antes de seu mestre. 
Se você aprende isto através de sua própria educação, você saberá se algo é verdadeiro 
ou não antes de perguntar para seu mestre, ou antes de me perguntar. Você saberá se 
pode se colocar na posição de recepcionar o mestre do mundo eterno, na posição que 
deve estabelecer, ou se você está acima dessa posição. Sua consciência tem todos estes 
atributos e está em uma posição mais elevada do que qualquer mestre ou rei. Não 
importa quão grande seja o ensinamento dessa nação, a consciência não vai querer 
residir nesse país. As feridas ou lesões que você ganhou ao se sacrificar, servindo ou 
vivendo uma vida pública, serão uma forma essencial e substancial de educação tanto 
para você como para seus futuros descendentes. (298-181, 1999.01.01) 
 3.5 Educação sobre sacrifício, serviço e vida pública  
 
Imagine que você é um mestre da escola elementar. Não é fácil ensinar seus filhos 
jovens. Eles sempre querem fazer o que desejam. Se os filhos são assim, você não pode 
treiná-los ou educá-los. 



48 
 

Como um mestre, você deve amá-los, carregá-los, orientá-los e ajudá-los. Isto não é 
simples. Se uma criança sente que seu mestre o ama mais do que seus próprios pais, ou 
seus irmãos e irmãs mais velhos, então esse mestre é qualificado e realmente 
maravilhoso. A lição aprendida neste exemplo de um estudante da escola elementar 
também se aplica aos nossos esforços para educar as pessoas do mundo, e na educação 
imutável eterna que estamos buscando implementar. Para educar e treinar essas pessoas, 
essas almas, quanto mais preparação devemos criar? Sem nosso serviço, sacrifícios e 
dedicação pelas pessoas, não podemos concluir esta tarefa histórica. Não há outra 
forma. Mesmo líderes religiosos distintos não têm meios para orientar o mundo ou as 
vidas das pessoas, exceto para o serviço e sacrifício que o Rev. Moon está ensinando.  
 
Se Deus tem um meio de educar os homens decaídos, qual será? O homem decaído não 
pode se colocar na posição onde pode lidar diretamente com Deus. Se há uma forma 
para Deus se aproximar da humanidade, podemos chegar a conclusão que isto deve ser 
através da mente – a forma de demonstrar que Ele é um Deus amoroso. Se Deus 
pretende amar e trazer salvação para a humanidade novamente, que método Ele pode 
utilizar? Ele pode nos ensinar a nos sacrificarmos pelos outros. Você deve entender que 
esta é uma regra rígida indiscutível. A Bíblia afirma que não existe amor maior do que 
um homem dar a sua vida por seu amigo. Podemos descobrir ensinamentos semelhantes 
em qualquer lugar nas Escrituras. Através da Bíblia, podemos chegar à conclusão lógica 
que Deus existe e está vivo. (052-285, 1972.01.09) 
 
Eu tenho ensinado vocês a se sacrificarem pela América e o mundo. Quando cheguei na 
América, eu desisti de todas as minhas propriedades e posses. Estou fazendo os 
coreanos, japoneses e europeus sofrerem a fim de salvar a América. Se você somente 
tenta evitar dificuldades, sem dúvida irá perecer. Assim, eu empurrarei você para o mais 
difícil, e fazer você sofrer mais do que os coreanos, japoneses e europeus. Então você 
receberá amor, e então boas tradições serão estabelecidas. (106-074, 1979.12.09) 
 
O ensinamento central de religiões principais é trilhar o caminho completamente oposto 
ao caminho do corpo físico. As religiões principais nos ensinam a servir, sacrificar e nos 
humilhar. Elas nos ensinam a não manter nossas cabeças elevadas, mas mantê-las 
abaixada. Assim, Satanás não tem onde ir, a não ser o inferno. (251-115, 1993.10.17) 
 
Você deseja receber bênçãos? Você quer vida eterna? Então você deve ser uma figura 
pública. Você não deveria amar seus filhos simplesmente como seus próprios filhos e 
filhas quando os ensinar. Você deve amá-los como ofertas, como filhos e filhas para o 
benefício das pessoas do mundo.  
 
Quando abraça seu bebê em seu peito e o amamenta, você deve sentir que está nutrindo 
um bebê representante de toda a humanidade como uma mulher representando todas as 
mulheres. Você deve ser uma mãe que pode amar o bebê de outra pessoa com o mesmo 
padrão de coração que você amaria o seu próprio. Bebês que se alimentam no peito 
dessa mãe crescerão para serem grandes pessoas. Isto pode não acontecer 
imediatamente, mas depois de uma geração ou duas, um homem de caráter refinado que 
pode governar e guiar o mundo nascerá nessa linhagem de sangue. Esta é a fórmula. 
(031-167, 1970.05.24) 
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Assuntos e questões privadas pertencem ao mal, enquanto assuntos públicos pertencem 
à esfera do bem. É o mesmo com a história. História pessoal e privada é história de 
Satanás, e está destinada a perecer. Por outro lado, história pública é história da bondade 
de Deus. Você deve ensinar estes conceitos. Quando você olha, ouve e cheira algo, você 
está fazendo isso com uma mente pública, ou uma mente individual? Quando você 
trabalha ou anda, você está fazendo isso com uma mente pública, ou uma mente 
individual? Todos os problemas devem ser resolvidos com este tipo de padrão. (036-
067, 1970.11.15) 
 
De toda a educação que você está recebendo, qual é a verdadeira? Uma educação 
genuína é aquela que ensina uma pessoa a oferecer sua vida para os outros. Nenhuma 
outra educação é mais elevada do que essa. (037-133, 1970.12.23) 
 
Aqueles entre vocês que querem perecer, levantem suas mãos. Aqueles que querem 
prosperar, levantem suas mãos. O caminho para prosperidade é simples. Se você se 
tornar verdadeiro, você vai prosperar. Por quê? Porque todos estarão do seu lado e darão 
tudo que têm para você. Por outro lado, se todos querem devorar e desonrar você, você 
perecerá. Se você busca fazer loucuras centrando em si mesmo, você não vai durar 
muito. Contudo, se você se centra nos outros, você pode continuar por um longo tempo. 
A origem da divisão entre bem e mal está neste mesmo ponto. (037-134, 1970.12.23) 
 
Pessoas mais velhas deveriam pensar assim: “Se Deus me dá um filho, eu o educarei 
para que ele possa cumprir qualquer coisa da Vontade de Deus que eu tenha deixado 
sem cumprir.” Você deve ensinar e conduzir seus filhos desta forma. Por isso, a única 
coisa que você nunca deve esquecer é que na proporção dos sacrifícios que você faz, na 
proporção do sangue, suor e lágrimas que você investe, bênçãos serão concedidas para 
suas futuras gerações. Você sempre deve manter isto em mente. Se você vive uma vida 
miserável para o benefício do bem público ao invés de uma vida feliz e acolhedora para 
sua própria felicidade, e se você pode ser feliz sobre esse tipo de vida, seus filhos e 
filhas receberão bênçãos dezenas de vezes, até mesmo centenas de vezes. (090-119, 
1976.10.21) 
 
O Rev. Moon tem ensinado os membros da Igreja de Unificação a serem patriotas entre 
os patriotas. Isto é uma declaração, Artigo 1º da educação da Igreja de Unificação. O 
que vem depois disso? Eu digo a eles que devem se colocar em uma posição mais 
elevada do que qualquer outro paroquiano ou seguidor de qualquer outra religião. (113-
111, 1981.05.01) 
 
Qual é o ensinamento de um grande pai? “Não importa quão difícil seja, você deve se 
sacrificar e ser um exemplo para esta vila e esta vizinhança.” Pais que ensinam seus 
filhos a serem assim, são realmente pais de bondade. Amor precede educação. Amor 
veio a existir porque este princípio básico começou a partir do amor antes da existência 
de qualquer coisa no mundo da criação. Essa é a natureza da essência das coisas. Coisas 
materiais são assim também. Toda pessoa tem um corpo composto de elementos 
materiais, mas também tem uma mente que busca o amor contido em todas as coisas 
materiais, para retornar a Deus o mais elevado amor. Essa é a maneira como a mente 
original funciona. (147-297, 1986.10.01) 
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Como podemos estabelecer princípios educacionais? Um sistema de educação que se 
concentre somente no benefício da América retrocederá em seus padrões. Devemos 
implementar a educação que possa transcender barreiras nacionais para orientar e 
educar todas as pessoas do mundo. Devemos pensar assim: “O mundo é um: portanto, 
meu estudo, nosso estudo é para o benefício do mundo inteiro.” No final, as coisas são 
de tal forma que o mundo não tem escolha a não ser estar unido, se tornar um, e isso é o 
que acontecerá no final. Quando pensamos sobre educação a partir deste ponto de vista, 
passamos a compreender que educação religiosa é importante e necessária. Educação 
religiosa pode transcender barreiras nacionais. Depois disso, precisamos de educação 
ideológica. Educação ideológica é global na natureza. Ela também pode ir além de 
barreiras nacionais. Assim, educação deve compreender tanto elementos religiosos 
quanto ideológicos. Então, no futuro, qualquer país que não se baseie no princípio de 
educação para o benefício do mundo será incapaz de se colocar diante da humanidade. 
(207-064, 1990.11.01) 
 3.6 As responsabilidades e atitudes de um líder  
 
Entre as pessoas que seguem os objetivos da Igreja de Unificação, provavelmente há 
algumas pessoas que estão exatamente na frente no primeiro lugar, e algumas pessoas 
que estão por último. Há algumas que abandonaram completamente o movimento. Há 
muitas diferenças entre os diferentes membros de nossa igreja. Os tipos de coisas que 
acontecem em competições de esportes também acontecem em suas famílias, ou no 
lugar onde você faz atividade da igreja. Mas se estamos falando sobre uma nação ou se 
estamos falando sobre uma organização de algum tipo, o problema é como uma pessoa 
pode treinar e produzir atletas de qualidade elevada. Em outras palavras, que tipo de 
educação e treinamento deve ocorrer a fim de produzir atletas do mais elevado nível? 
Esta é sua missão. Mas a fim de treinar ou preparar atletas, vocês mesmos devem 
possuir primeiramente ao menos o nível de habilidades que estão buscando desenvolver 
nas outras pessoas. Vocês também devem ser capazes de treinar seus aprendizes a 
superarem seus próprios recordes pessoais. Então, baseados nos objetivos da Igreja de 
Unificação, vocês devem treinar o tipo de pessoas que possam ser “corredores de 
maratona” no nível mundial. Os líderes que podem educar tais pessoas ficarão para a 
história juntamente com elas. (029-067, 1970.02.24) 
 
Quando você encontrar seus sucessores no futuro, você deve ser capaz de criticá-los 
friamente e sem paixões. Você deve ser capaz de dizer em quais áreas eles são como 
você, e em quais áreas eles não são. Se não há uma única pessoa qualificada para herdar 
totalmente sua responsabilidade, você deve estabelecer algumas pessoas a quem você 
possa ensinar todas as coisas. Então como você deveria ensiná-las? Como cada pessoa 
tem um caminho diferente, você deve educar cada indivíduo baseado na área na qual ele 
ou ela tem recebido responsabilidade. Eles devem ser submetidos a educação e um 
curso pelo qual possam se tornar unidos. (029-089, 1970.02.25) 
 
Durante os anos de 1960 eu viajei pela Coreia do Sul e treinei o pessoal central. 
Enquanto houver três membros em cada distrito, será suficiente. Não é necessário 
muitas pessoas. Entre os três, um deve cuidar dos assuntos educacionais, outro dos 
assuntos da igreja e o outro dos assuntos econômicos. Cada um deve ser responsável por 
sua própria área. Se eles podem morrer pela Vontade de Deus, seguramente virá o 
tempo quando eles poderão mover toda a nação. Esse tempo virá. (033-192, 1970.08.12) 
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Agora mesmo estou obtendo um sentimento de qual percentual de vocês líderes aqui 
chegaram ao padrão de jeongseong (esforço devocional) feito para o benefício de suas 
missões. Eu não olho para vocês com conhecimento secular como o padrão, mas ao 
invés, a extensão de sua devoção e esforço. Alguns líderes evitam deliberadamente o 
curso de sofrimento. Quando é tempo para uma remodelação de pessoal, eu enviei essas 
pessoas para lugares remotos que elas nunca sonharam, dizendo que esta é minha 
instrução especial. Eles podem reclamar, dizendo, “Oh, eu fiz isto e aquilo e agora tudo 
que consigo é um rebaixamento!” Um rebaixamento? A partir de quem eles aprenderam 
o conceito de “rebaixamento”? Eu tenho uma posição ou algo especial? O que eu faço é 
um “emprego”? (051-284, 1971.11.28) 
 
A igreja não deveria funcionar baseada somente no Princípio. Naturalmente devemos 
estabelecer o fundamento ideológico baseado no princípio, e também fortalecer nossas 
vidas de fé baseados no Princípio. Mas além disso, vocês também devem realizar 
movimentos sociais de larga escala, e também realizar educação. Educação é a mais 
importante. Ela deve ser implementada adequadamente. Ela deve começar na família, 
baseada na vida comunitária local se a família vive em uma pequena vila. Tudo será 
baseado na igreja, se ela exerce sua influência na área da educação. Não é suficiente 
para os nossos membros se encontrarem somente nos domingos, e somente estudarem 
sobre uma vida de fé.  
 
Para ter influência sobre aspectos materiais da vida, há coisas como melhoria da 
agricultura. Você precisa orientar seus membros sobre coisas que sejam úteis em suas 
vidas diárias e que estejam diretamente relacionadas com aspectos econômicos. Você 
deve dar a eles o benefício dessas áreas como educação ou experiência agrícola. Eles 
não seguirão você ou a igreja se eles tiverem que ter algum prejuízo. Qualquer assunto 
desde aspectos materiais e espirituais até educação geral, desde que sejam conteúdos 
positivos para a igreja, pessoas relacionadas ao assunto serão automaticamente atraídas 
para a igreja. A conclusão é que um líder regional tem que ser conhecedor sobre os 
princípios básicos da educação. Um líder regional é representante de Deus. Deus é 
unidirecional? Deus é o encarregado de conduzir o mundo decaído inteiro para a 
realidade ideal. Da mesma forma, um líder da igreja não deveria estar encarregado 
somente da igreja, mas também influenciar pessoas na área administrativa geral, e trazê-
las envolvidas em discussões. Portanto, você não deve somente conduzir 
espiritualmente sua organização da igreja, mas você também deve pensar sobre como 
criar condições melhores em nossa comunidade nas áreas da vida cotidiana e educação. 
Se as pessoas sentem que a igreja é uma parte indispensável de suas vidas, elas 
naturalmente estabelecerão mais igrejas. Assim, você deve pensar bastante sobre 
diferentes tipos de atividades concretas. (056-013, 1972.05.10) 
 
O que acontecerá se vocês se tornarem pessoas que são eloquentes ao falar, bons em 
trabalhar e fazer dinheiro? Todos vocês se tornarão líderes. O que vocês devem fazer 
para treinar e educar pessoas para assumirem liderança? Somente através de atividades. 
Quão difícil e sério é ter que sair e conseguir dinheiro quando você não tem nenhum 
dinheiro e somente tem suas próprias mãos. Todos os dias, você precisa colocar sua 
cabeça para pensar e analisar como convencer e persuadir as pessoas. (071-024, 
1974.03.24) 
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Para salvar as pessoas sob o jugo de Satanás, você deve lançar uma campanha para 
liberá-las desse ambiente dando a elas orientação interna. Você deve assumir 
responsabilidade de orientá-las e ensiná-las a partir da posição de servo de servos. (074-
081, 1974.11.14) 
 
Aqueles fiéis que fizeram votos de serem filhos de Deus devem esquecer todos os 
pensamentos de comer bem e viver de forma confortável. Deus precisa de filhos que 
possam dizer, “Eu me encarrego de ensinar estas pessoas que vieram das posições mais 
difíceis e inferiores na sociedade, incluindo até mesmo mendigos que vivem em 
cavernas. Eu também devo educar os governadores de estados, e até mesmo o próprio 
presidente!” Vocês não devem se tornar filhos e filhas inúteis. Vocês devem ensinar as 
pessoas de todas as esferas da vida, desde a base até o topo, no lugar de Deus. Você não 
é digno de ser filho de Deus, se não trilhar o caminho de dedicar sua vida inteira para 
ensinar tudo o que sabe. (126-186, 1983.04.19) 
 
Agora, líderes, depois de ouvirem o meu discurso, vocês devem pensar assim: “Como 
uma pessoa renovada, fui confiado com a tarefa de estabelecer a tradição de uma nova 
forma de vida nesta terra, nesta nação.” Vocês devem se colocar na vanguarda. Sempre 
que tenho tempo, eu educo os 36 e 72 casais abençoados também. Quando estou em 
Nova York, sempre digo a eles para virem para East Garden. Eu não posso educar os 
líderes coreanos quando estou na América, mas devo ser responsável em ensiná-los 
antes de morrer. Uma vez que começo algo, sempre o terminarei. Eu sei que sou 
responsável por treinar pessoas que possam seguir direto para o mundo, para o 
céu.....Isto não é fácil. Isto não é o tipo de coisa que pode ser feita em apenas um ano.  
 
Tal como é o tronco, assim também são os galhos e ramos. Eu sou a raiz. A raiz não vai 
até os galhos, e os galhos não vão até as folhas. Quando os outros olham para os líderes 
da Igreja de Unificação, eles deveriam ser capazes de captar as tradições e ideias de 
nossa igreja. Vocês devem se tornar esses galhos. Esta é minha política. Qualquer líder 
que não se molde a este princípio será substituído. Do contrário, eu mesmo terei que 
educá-los novamente em outro local de treinamento, por exemplo na Montanha 
Keumgang (Diamante) [na Coreia do Norte]. (129-118, 1983.10.01) 
 
Você deve se colocar sobre seus próprios pés, estabelecer sua estratégia para viver e 
educar o povo do Céu. Você deve trabalhar duas vezes mais para educar as pessoas 
como você faria para estabelecer seu próprio modo de vida ao receber educação em uma 
área especializada. Dobrar a quantia de esforços é mais significante. Você pode 
estabelecer o fundamento sobre o qual os membros da igreja possam viver e cooperar, 
sem estar endividado com eles. Lideres que podem somente lidar com problemas 
econômicos serão insignificantes no futuro. Os problemas políticos, sociais e científicos 
também são sem importância. Ao invés, a posição central caberá naturalmente aos 
líderes que podem ensinar e treinar os outros com o amor de Deus, armados com o 
Pensamento de Unificação. (133-199, 1984.07.10) 
 3.7 Como a educação deveria mudar  
 
A questão mais problemática é a questão da educação. Educação será realizada através 
de assistir vídeos. Escolas diminuirão gradualmente. Educação será implementada com 
palestras de três horas, sete horas e dez horas de conferencistas renomados em vídeos. 
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Um estudante que estuda através de vídeos não precisa ir para uma universidade durante 
quatro anos. Ele pode até mesmo concluir todo o curso em um ano. Se ele passa no 
exame do estado, ele pode procurar emprego em sua área de atuação em qualquer país. 
(206-350, 1990.10.14) 
 
Qual é a questão mais problemática? É o problema educacional, o problema escolar. 
Idioma poderia ser um problema no final, mas educação de idiomas está agora sendo 
implementada através de vídeos. Portanto, escolas desaparecerão muito em breve. Se 
você decidir obter a graduação no exame de qualificação específico do estado, você será 
capaz de se graduar com um doutorado sem participar de aulas. (208-019, 1990.11.13) 
 
Ao invés de um sistema compulsório, as universidades gradualmente acabarão. A linha 
divisória entre escolas médias e colégios ou as universidades não existirá mais. Se 
estudar por si mesmo através de vídeos e fazer o exame do estado, você terá permissão 
de se graduar das escolas elementar, média e colégio, como também faculdades ou 
universidades. Um gênio pode até mesmo se graduar da escola em cinco amos. Se os 
idiomas são unificados, essa época virá. (208-101, 1990.11.17) 
 
Escolas não serão mais necessárias no futuro. Estou sendo o iniciador disto. Entramos 
na era da educação baseada em vídeos. Eu tenho edificado bons relacionamentos com 
estudiosos do mundo. Convidando estudiosos em cada disciplina, estou fazendo acordos 
com eles para produzir vídeos. Já estou realizando este projeto no centro de televisão 
em Washington.  
 
Esta é uma sociedade onde a palavra escrita tem sido utilizada como meio de 
comunicação. A partir de agora, isto será feito através de imagens ou figuras em 
movimento. Estamos na vanguarda do desenvolvimento desta tecnologia. Ela está sendo 
utilizada em 280 emissoras. (209-315, 1990.11.30) 
 
O que planejamos fazer? A América vai ruir agora. Mobilizando os jovens, o que vamos 
fazer? Programas de rádio e televisão são transmitidos o dia inteiro na América. 
Programas sobre assuntos atuais não são mais do que uma hora ou uma hora e meia, e 
programas educacionais são menos do que três horas. O restante são músicas e filmes. 
Esta é a direção na qual um país moribundo está se dirigindo. Estou fazendo preparação 
para produzir uma série de filmes semanais relacionados com eventos atuais do mundo. 
Os conteúdos destes filmes semanais devem ser para propósitos educacionais.  
 
A construção de novos edifícios da igreja deve ser concluída dentro do tempo mais 
breve possível. Eu devo implementar a educação, e por isso estou construindo 1.700 
igrejas. A nação não pode realizar isto. Cerca de 2.000 filmes saudáveis serão 
selecionados e dublados em coreano para educação. Eu tenho a intenção de ensinar as 
pessoas através de atividades culturais que vão desde geografia até zoologia. Vocês 
devem estar prontos para apresentar isto. Tudo deve ser dublado com canções coreanas, 
canções e melodias folclóricas. Estamos prestes a começar a fazer isto. A Igreja de 
Educação deve se tornar uma base educacional. (209-326, 1990.11.30) 
 
Educação agora se tornou um problema. A época da educação através do vídeo está 
chegando. O projeto está pronto. Estamos agora produzindo filmes semanais sobre 
temas atuais no Centro de Televisão de Washington.   
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Estou mobilizando estudiosos famosos de todo o mundo. Uma solicitação via telefone 
de opiniões dos estudiosos versáteis do mundo para serem publicadas no The 
Washington Times, Insight Magazine e The World & I, nunca foram rejeitadas por 
estudiosos. Há muitos cientistas e estudiosos na área de tecnologia científica avançada. 
(233-185, 1992.08.01) 
 
O que você vai fazer na universidade? Como você pode anotar todas as observações 
durante uma palestra? Portanto, eu registrarei boas palestras de professores renomados 
em vídeos, inserindo coisas interessantes, tais como suas anedotas e piadas durante os 
intervalos. Um estudante que senta e ouve as séries de conferências de seu interesse será 
capaz de aprender durante o curso. Se o idioma está unificado, não há nenhuma 
necessidade de frequentar uma universidade. Você pode carregar os vídeos em uma 
mochila ou bolsa de livros em qualquer lugar que vá. Se você pode ter sucesso nos 
exames do estado apenas ouvindo os vídeos, você pode alcançar os graus exigidos para 
a graduação. Nesse caso, isto não custaria nada. (238-315, 1992.11.22) 
 
A população concentrada nas cidades diminuirá em um futuro próximo. Devido a vários 
fatores – tal como a qualidade das escolas das crianças e o estilo de vida conveniente – 
as pessoas têm se amontoado nas cidades satélites dos grandes centros. Através da 
televisão e outras facilidades modernas podemos desfrutar buscar apenas o que nos 
interessa e nossos lazeres, assistir uma orquestra ou apresentação de dança, enquanto 
ficamos sentados no conforto de nossos próprios lares. Atualmente, podemos ver todos 
os livros da biblioteca, segredos do mundo e entretenimento na tela da televisão. Não 
precisamos nos mover para qualquer lugar para ter acesso a estas coisas facilmente. 
(262-270, 1994.08.01) 
 
Em Washington D.C., Eu pretendo iniciar um movimento para conceder créditos 
acadêmicos para as pessoas, por educá-las através de telecomunicações em âmbito 
mundial. O estudante assiste um número determinado de palestras em vídeos, e então 
responde questões que são perguntadas em um programa de televisão três ou quatro 
vezes por ano. É o mesmo como nas escolas e universidades. Estudiosos entregam 
conferências de especialistas em vídeo, e então perguntam sobre o material. Isto está 
acontecendo na América agora. (262-272, 1994.08.01) 
 
Com um rádio ou televisão à mão, podemos até mesmo viver em um vale. Escolas e 
universidades serão retiradas gradualmente. O ensino deve ser feito com vídeos. O 
tempo já chegou. No sistema de administração internacional, o currículo da escola 
elementar é implementado através de vídeos. Crianças estudantes brilhantes podem 
terminar o curso inteiro e se graduar em dois anos ao invés dos seis anos convencionais. 
 
No nível superior, estudantes universitários que estudem através de vídeos podem ser 
credenciados em qualquer lugar, contanto que passem no exame oficial reconhecido 
pelo estado. Se o idioma não for uma barreira, os ministros da educação da América e 
da Coreia poderão ser uma única pessoa. Educação pode ser conduzida desta forma. A 
época do estabelecimento já chegou. Podemos ser tal como os pássaros, vivendo em 
qualquer lugar que sentimos que seja o mais bonito. Escolas e departamentos 
administrativos lentamente acabarão. (268-230, 1995.04.02) 
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Movimentos para a abolição do sistema de escolas estão em progresso. Cidades são 
densamente povoadas por causa das escolas e problemas educacionais. Estudantes 
inteligentes serão capazes de se graduar em apenas cinco anos, se eles estudam através 
de vídeos aquilo que teriam que estudar em dezesseis ou vinte anos. Eu estou 
atualmente estabelecendo este sistema, o que pode evitar a destruição ambiental tal 
como poluição devido à elevada densidade populacional. Todas as coisas na zona 
industrial devem ser descentralizadas e desmontadas. Agora é o tempo exato para fazer 
estas coisas. (273-271, 1995.10.29) 
 
Depois de algum tempo, as escolas deverão acabar. Aulas serão ministradas através da 
mídia em massa e vídeos. O plano para ministrar cursos universitários do mundo na 
Universidade de Bridgeport está em andamento. Se os idiomas fossem unificados, o 
projeto seria possível em um piscar de olhos. Colocados atrás do Rev. Moon estão 
muitos estudiosos de todo o mundo. Vamos filmar as palestras de professores 
universitários bem conhecidos, e cada vídeo pode durar dez horas ou mais. Será 
possível obter todo o conhecimento necessário através da compilação de vídeos dos três 
professores principais em cada área. Se existe uma televisão e um player de vídeo em 
um rancho, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode sintonizar programas da 
TV americana e estudar com manuais utilizados na América. Uma oportunidade para o 
auto estudo está dada. Este sistema exige que os estudantes se encontrem somente uma 
vez por semana ou a cada duas semanas para que o palestrante possa ainda orientá-los 
sobre a forma das questões e respostas das matérias que eles estudaram por conta 
própria. Jardins da infância, escolas elementares e médias e colégios deveriam ser 
construídos em proporção à população de cada estado. Um sistema educacional que 
possa ligá-los às universidades e faculdades deve ser estabelecido. A partir do quarto 
grau em diante, os estudantes poderiam receber ensino sobre métodos agrícolas, 
métodos de plantar árvores, métodos de cultivo e como administrar o deserto. No tempo 
que se graduassem do ensino médio, eles poderiam se tornar especialistas. Eu edificarei 
um sistema tal que eles possam se tornar professores e ensinar em universidades locais 
quando se graduarem da universidade.  
 
Estudantes se graduam da escola elementar por volta dos doze ou treze anos. Quando 
eles vão para o ensino médio, eles poderiam ser ensinados para desenvolver e gerenciar 
uma fazenda de armazenagem e tudo sobre negócios. Eles devem receber treinamento 
especializado na idade de dezesseis anos para se tornarem graduados na universidade, e 
com vinte anos se quiserem concluir um curso de doutorado. Uma vez que são treinados 
sob nosso sistema, eles não precisam se preocupar sobre alimentação porque podem ser 
autossustentáveis e autossuficientes. (274-109, 1995.10.29) 
 
Você deve ensinar por correspondência. Qualquer um pode fazer um curso por 
correspondência. Como educação da escola elementar é obrigatória, educação por 
correspondência via web deveria ser implementada da escola média até a universidade. 
A época da Internet chegou para você ensinar o mundo inteiro. Se você tivesse falado 
sobre esse sonho cinquenta anos atrás, teria sido tratado como um idiota. As pessoas 
teriam pensado que você estava louco se tentasse sentar e educar toda a humanidade. 
Não entramos agora na era quando podemos nos comunicar livremente com o mundo, 
sentados confortavelmente na frente do computador? Antes de eu passar para o outro 
mundo, um mundo de livre comunicações deve ser estabelecido na terra. (290-246, 
1998.03.02) 
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A época quando escolas se tornam desnecessárias virá no futuro. O problema global de 
escolas fechando pode ocorrer se uma centena de diferentes temas de cursos tenham 
sido preparados. Uma era de grande caos chegará. Todos receberão educação igual. 
Você acha que é possível ou impossível? Há absolutamente toda possibilidade. (307-
212, 1999.11.8) 
 
Muitos jovens estão aqui. Aqueles que estão abaixo dos quarenta anos estão cheios de 
esperança. Você quer se estabelecer no futuro e viver em uma mansão, ou você quer 
apenas viver, brincar, comer e dormir, enquanto viaja pelo mundo? Noventa por cento 
dos jovens homens e mulheres do tipo ideal respondem que preferem viver uma vida de 
vagabundo. Estudar é a questão. Eles podem estudar através do sistema de ensino à 
distância. Ao ouvir sessenta vídeos cem vezes, eles podem fazer o exame do ensino 
médio e superior e se graduar. Se esse sistema fosse colocado em prática, não precisaria 
de vinte anos, mas menos de uma década para obter um doutorado.  
 
Escolas não são mais necessárias, e devem ser colocadas de lado. O exame do 
aprendizado à distância às vezes deveria ser realizado em âmbito mundial em 
determinada data para estudantes de todos os graus e níveis. Eles podem mais tarde 
encontrar os resultados do exame nos jornais. Desta forma, eles podem obter seus 
certificados e graduações sem realmente participarem de aulas. Então os edifícios das 
escolas deveriam ser demolidos. Vocês gostam de ir para a escola? Estudantes deveriam 
estudar e entender completamente todas as matérias antes de realizarem os exames. 
Quão fabuloso seria para os estudantes carregarem vídeos de conferências e livros de 
eminentes professores em suas mochilas e estudá-los onde quer que fossem! Estas 
ideias estão em minha prancheta. (309-301~302, 1999.06.06) 
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Capítulo 4: A Família e a Educação de Filhos 
 

 4.1 A família é o melhor lugar para aprender amor verdadeiro  
 
A família é um “manual” educacional para edificar relacionamentos com o reino 
celeste. Quando aplicado em uma nação, patriotas surgirão. Quando aplicado ao mundo, 
santo virão a existir. Centrando em céu e terra, nos tornamos santos como também 
filhos e filhas de Deus. Toda a humanidade tem esse desejo. (137-077, 1985.12.18) 
 
Nossos pais em casa e nossos mestres nas instituições educacionais muitas vezes estão 
no centro da sociedade. Os pais nos amamentam e nos apoiam, isto é, tanto 
fisiologicamente como emocionalmente orientam nosso desenvolvimento. Da mesma 
forma, escolas nos treinam com uma preparação paras nossas vidas e futuros sociais. Se 
a família é a base de treinamento para nossos sentimentos estéticos, a escola é a base de 
treinamento para experiências na sociedade.  
 
A família é o lugar para treinar nossos corações. Portanto, devemos amar e viver juntos 
com nossos irmãos e irmãs na escola e na nação. Educação a partir dos pais é educação 
para a escola, sociedade e nação. Pais devem transmitir todos os aspectos emocionais 
para seus filhos e sucessores. Eles devem estabelecer o fundamento emocional para sua 
descendência demonstrando como eles devem viver na família, na sociedade, e na 
nação, tal como os pais têm vivido. (180-130, 1988.08.22) 
 
Pais que não dormem por causa de seu amor por seus filhos estão pertos do Céu. 
Estabelecendo um fundamento absoluto para a família, eles declaram que sua família é 
uma base de produção para fabricar uma família celeste. Você deve proteger e educar 
seus filhos de tal forma que eles também vão fabricar essa família feliz. (194-130, 
1989.10.17) 
 
A estrutura modelo para edificar a Reino do Céu terreno é a família. O fato que Deus 
não pôde criar um manual para ensinar a humanidade a se tornar Seus verdadeiros filhos 
e filhas tem sido a causa de Sua profunda tristeza porque o homem caiu. Quando Ele 
não pôde ensinar a humanidade a ser Seus verdadeiros filhos? Você deve entender que 
isto permaneceu como uma esperança não realizada. A seguir, o fato que Ele não pôde 
escrever um manual para ensinar a humanidade a edificar um mundo de amor também é 
a causa de sua amargura. O manual sobre como irmãos deveriam viver não foi 
produzido.  
 
Nascidos como Seus filhos, Adão e Eva deveriam ter crescido como irmão e irmã, e 
criado um manual para seus irmãos. Subsequentemente quando se tornassem esposo e 
esposa, eles deveriam ter criado outro manual para casais em matrimônio. Depois que se 
tornassem pai e mãe, eles deveriam ter criando ainda outro livro sobre tradições para os 
pais. Eles falharam em fazer isso, e por isso não há nenhum desses manuais no presente. 
Deveria haver um total de quatro manuais. (224-268, 1991.12.15) 
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A família é um lugar tanto para educação como para treinamento através do amor 
verdadeiro. Filhos devem estar alicerçados nos ensinamentos fundamentais. Então os 
irmãos, casais e pais também devem receber a educação adequada. Estes são os Quatro 
Grandes Princípios. (225-158, 1992.01.12) 
 
Qual é o sistema de um mundo ideal? Sua unidade básica é a família. A família é a base 
do reino celeste, e a pedra angular para edificar o reino celeste. Não importa quão 
grande seja a população de cidadãos, uma pessoa que enfrenta sua nação com um amor 
que se estende além da família pode viajar livremente no reino celeste. Você deve ter 
uma mentalidade como essa pessoa, para receber educação em casa como em um 
manual. Os avôs, pais, casal e filhos vivem na família. Se isto é estendido para o 
mundo, Haverá pessoas no mesmo grupo etário dos avôs, pais, casal e filhos. Assim, 
uma pessoa que experimentou amor em sua família, como um manual, não enfrenta 
obstáculos em nenhum lugar no mundo. Esta pessoa está qualificada sendo que ela 
viveu de acordo com o livro. Tal homem não precisa se preocupar sobre alimentação ou 
hospedagem em qualquer casa. Esse tempo virá somente se este tipo de educação é 
realizada. Parece que estou falando da mais remota possibilidade. Tente isto e veja se 
estou apenas falando de contos de fadas. Estou ensinando vocês a se adaptarem a esse 
mundo. A família é, portanto, o manual elementar. Se você vive como ensinado na 
família, não haverá nenhuma barreira internacional ou qualquer outro tipo de obstáculo 
bloqueando você. Com esse coração, mesmo portas fechadas ou paredes bloqueadas 
receberão você de braços abertos se abrindo totalmente. Pastagens responderão a você 
da mesma forma. Isto parece loucura, não é? É a mesma coisa para Deus. Se Ele tenta 
ensinar Seus filhos, dizendo, “Sendo que o ideal de amor é tão grande, você deve amar 
todos e tudo mais do que sua própria vida!” Eles responderão, “E você, Deus?” Então 
Deus deve ser capaz de dizer, “Você deve fazer isso, tal como Eu tenho feito.” A razão 
é que Ele não pode nos ensinar algo que Ele mesmo não possa realizar. Quando Ele diz, 
“Eu mesmo tenho me esforçado para ser absolutamente obediente ao amor, por isso seu 
casal deve ser submisso ao amor mesmo ao custo de duas vidas, e trilhar um caminho de 
ajudar e viver pelos outros!” Se eles respondem de forma positiva, a lógica contradição 
de frente e trás, esquerda e direita, acima e abaixo será definitivamente resolvida. 
Assim, Deus também é incondicionalmente submisso ao amor… A restauração do 
direito da primogenitura, do direito dos pais, e da realeza vem primeiro. Depois de ter 
restaurado o direito da primogenitura, você deve se tornar cidadão de uma nova nação. 
Centrando na família, você deve experimentar com seu coração, o conteúdo educacional 
dos quatro grandes manuais. A seguir, baseado no sistema do mundo ideal, se uma 
pessoa aplica o ambiente vivo da família na nação, o ambiente da nação ao mundo, o 
ambiente do mundo ao cosmos, e o ambiente do cosmos a Deus, nada mais a bloqueará. 
Ela receberá recepção com tapete vermelho nos mundos físico e espiritual. 247-311, 
1993.06.01) 
 
A família é um lugar para nos treinar para sermos um candidato perfeitamente 
qualificado no após vida. Quem é o dono da família? É aquele que mais ama os 
membros de sua família. Da mesma forma, quem é o dono do mundo de hoje? 
Assumindo o céu como uma grande família, ele deve ser aquele que mais ama toda a 
humanidade que vive nesta terra. O povo branco não pensa que somente ele é a raça 
superior? Isso não está certo. Se apenas o ocidente existe sem o oriente, é o mesmo que 
dizer que não existe ocidente. O oriente e ocidente são mutuamente relativos e 
complementares. (247-311, 1993.06.01) 
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Você deve estar ciente do fato que a família é o principal lugar de treinamento. Quando 
minha esposa e eu nos casamos, prometemos um ao outro não chorar na frente dos 
nossos filhos. Filhos são inocentes. Não importa quão indignados ou mortificados 
possamos estar, quando nossos filhos vêm nos cumprimentar na próxima manhã, 
devemos limpas as lágrimas de nossos rostos logo que abrimos a porta, e colocar um 
sorriso em nossos rostos como no dia anterior. A mãe das crianças deve abraçá-las e 
fazê-las beijá-la, e então pedir para elas beijarem seu pai. Há mulheres que podem fazer 
isso? Os filhos vêm primeiro para os braços de sua mãe. Ela não deve hesitar em 
abraçá-los como ontem e fazê-los beijá-la, e então dizer para eles beijarem seu pai. Ou 
ambos os pais podem beijar seus filhos enquanto os abraçam. Esse tipo de educação é 
necessária na família. Membros da Igreja de Unificação fazem isso ou não? A menos 
que seja difícil para você ver seus filhos todos os dias de sua vida, você não deve 
derramar lágrimas diante deles, e nem deixem para trás um traço indelével ou um 
semblante comovido na mente deles. Se há esse risco, tudo retornará a nada. (251-098, 
1993.10.17) 
 
O que são famílias terrenas? Elas funcionam como fábricas para recriar os homens para 
o reino celeste. Filhos captarão as coisas e conhecerão Deus naturalmente. Devido à 
queda humana, a humanidade se tornou ignorante da verdade fundamental e tem sido 
ensinada sobre Deus e Sua existência. (254-246, 1994.02.13) 
 
A menor unidade da fruição do amor de Deus é a família. Portanto, ela se torna a 
expectativa de felicidade, ideal e vida do homem. Esta também é a razão pela qual tenho 
falado sobre valores da família e realizado cerimônias internacionais de bênção do 
matrimônio para o benefício das famílias ideais por toda a minha vida. (271-074, 
1995.08.22) 
 
A família é a mais significante escola de amor. Através da educação sobre amor e 
coração que os pais podem dar para seus filhos dentro da esfera da família, seus 
corações crescem em profundidade e amplitude. A família é a pedra fundamental para 
edificar o caráter de nossos filhos, e a escola para ensiná-los amor e virtude. Receber 
educação sobre os aspectos intelectuais, físicos e técnicos no fundamento da educação 
emocional e normativa é a forma celeste. (271-080, 1995.08.22) 
 
Nossa família deve estar localizada na raiz do solo sagrado. Como ela está situada na 
posição central do mundo como também na raiz do solo sagrado, podemos gritar, “O 
dono da raiz do solo sagrado é minha família! O dono do solo sagrado original e solo 
sagrado da vitória também é minha família!” Isto é possível devido a Deus e ao sucesso 
do fundamento vitorioso vertical e horizontal restaurado através da indenização e 
trabalho dos Verdadeiros Pais. Baseado em todos os relacionamentos e na educação 
familiar para a tribo, nação e o mundo, o tempo para começar a organizar as tribos do 
mundo e o tempo de esperança para o mundo finalmente chegou! (303-140, 1990.08.08) 
 4.2 O que são filhos?  
 
Quem são seus filhos? Eles são aqueles que ensinam você quanto Deus ama a 
humanidade, e permitem que você tenha essa experiência. Através deles, você passa a 
sentir a tremenda alegria de Deus quando Adão e Eva nasceram no Jardim do Éden.  
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Amá-los é experimentar a imensa alegria de Deus quando Ele criou nossos antepassados 
humanos. Como você deve amar seus filhos na mesma posição como Deus, você deve 
dar nascimento aos seus próprios filhos e filhas. A primeira pessoa na história a ensinar 
sobre isso para que a humanidade possa seguir da forma adequada não é ninguém mais 
além do próprio Rev. Moon. Você não pode receber o amor de Deus por você mesmo 
ou para você mesmo. Um homem e uma mulher devem estar completamente unidos 
com um amor que seja de maior valor do que suas próprias vidas. Amor precede a vida. 
O amor de Deus descerá para o lugar onde eles podem se unir com um amor que é 
maior do que suas vidas. (142-118, 1986.03.06) 
 
Você deve tratar seus filhos como príncipes e princesas, e seus pais como o rei e a 
rainha. Esta é a lei familiar do céu. Pode haver briga na família?... A filosofia subjacente 
da família é existir para o benefício dos outros. Se não, paz não surgirá. Todas as nações 
devem seguir meus ensinamentos como a verdade eterna. Vocês têm vivido e feito 
coisas para vocês mesmos. Eu posso reverter completamente esta situação com 
educação a partir dos fundamentos, a partir da raiz. (218-261, 1991.08.19) 
 
O futuro reino será entregue para seus descendentes. Você deve ter o coração de trazer 
seu avô para ser o rei de uma grande nação diante de suas futuras tribos. Você quer dar 
nascimento, educar e criar seus filhos para terem sucesso no mundo? Não é o desejo de 
todos os pais e nações que seus filhos estejam na posição de verdadeiros pais, 
verdadeiros mestres e verdadeiros donos no momento que eles chegam ao mundo? Seus 
filhos são futuros imperadores e imperatrizes. (221-023, 1991.10.20) 
 
Adão e Eva eram originalmente um príncipe e uma princesa. A tristeza de Deus é que 
Ele foi incapaz de ensiná-los como viverem como um príncipe e uma princesa. Isto tem 
que ser resolvido. Como filhos de Deus, eles não receberam essa educação diretamente 
do próprio Deus. Eles também deviam ser ensinados a viverem como irmão e irmã. Se 
eles tivessem sido ensinados, o mundo inteiro teria sido unificado, baseado na 
fraternidade de todas as nações... Baseado no neto mais velho com o direito da 
primogenitura, irmãos se espalham horizontalmente quando formam tribos e nações e se 
expandem para o mundo. De forma semelhante, a humanidade original, que tenha 
experimentado o coração da família real e vivido no palácio celeste, está destinada a 
entrar no reino celeste. Nem todos podem ir para o Reino do Céu. Por que Jesus Cristo 
não pôde ir para o Céu, ao invés permanecendo no Paraíso? Jesus, que estava na posição 
de representar o Adão aperfeiçoado, não pôde estabelecer os relacionamentos 
adequados entre irmãos e irmãs, esposos e esposas, pais e filhos nesta terra com a 
educação de príncipe e princesa. Sendo que ele deu seu último suspiro na cruz antes que 
pudesse indenizar todas estas coisas, o portão celeste não pode ser aberto se ele não 
reaparecer. Esta tarefa tem sido prolongada até a época da Segunda Vinda. Em vez de 
Jesus, o Rev. Moon estabelece e ensina a tarefa de um príncipe e princesa. Você agora 
sabe o que deve fazer? Como filhos de Deus, vocês devem experimentar o coração de 
príncipes e princesas. (226-130, 1992.02.02) 
 
Seu avô é seu primeiro Deus; seus pais são seu segundo Deus; e seus filhos e filhas são 
seu terceiro Deus. Esse é o motivo pelo qual eu peço para vocês amarem seus filhos 
como amam a Deus. Não houve nenhuma forma para ensinar isto no Jardim do Éden. 
Contudo, você pode tomar posse desse livro original que orienta sobre isto. Alguém que 
lê este livro com apenas meio olho aberto pode entendê-lo tão claro como o dia.  
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Sem se tornar a tribo real do céu, você nunca pode torná-la o reino celeste original. A 
plataforma para o ambiente de vida que pode ensinar isto como o manual original é sua 
família. (236-149, 1992.11.04) 
 
A família é a raiz. A nação não é a raiz. A questão em âmbito mundial atualmente é a 
família. O problema da nação se sobrepõe ao problema da família. Se o problema da 
família é resolvido, então o problema nacional pode ser esclarecido. A família se refere 
aos avôs, pais, esposo e esposa, e filhos. Como o padrão para a nação, a família pode ser 
chamada de base de esperança que deve ser reconhecida pelo mundo. Por que a família 
é uma base? Esse é o local onde o amor se instala. (240-281, 1992.12.13) 
 4.3 A importância da família e da educação dos filhos  
 
Que tipo de vida devem viver no futuro aqueles de vocês que estão buscando o Éden 
original? Modelando suas vidas em Jesus e buscando pelos elementos da felicidade 
cósmica e celestial, vocês devem ser um corpo substancial de glória diante de Deus; um 
homem verdadeiro e uma mulher verdadeira que possam apresentar a felicidade, amor e 
glória de Deus em qualquer lugar que vocês estejam; e ao mesmo tempo serem capazes 
de ensinar os outros a sentirem gratidão a Deus. (002-251, 1957.06.09) 
 
Todos desejam ter um filho maravilhoso. Para levá-lo a ser alguém grande, como você 
deveria educá-lo? Alguns dizem que podem nutri-lo em uma área onde existe muitas 
escolas, desde o jardim da infância até a universidade. Educação é exigida por toda a 
vida. Você deve estabelecer condições de oração para educá-lo bem. Quando você 
indica seu filho para assumir a responsabilidade sobre a família ou clã como seu 
sucessor, é costume treiná-lo para adquirir o mesmo nível de coração como o seu, e 
seguir seu exemplo. (024-256, 1969.08.24) 
 
Quando educa seus próprios filhos, você não deve ensiná-los a amar somente você. 
Você deve dizer a eles, “Eu sou um cidadão leal e patriota que ama profundamente esta 
nação. Eu desejo ser um pai de patriotas e cidadãos leais.” (026-295, 1969.11.10) 
 
Para realizar Sua Vontade, você deve servir e atender Deus em seu coração. Um pai 
responsável não deve ensinar o caminho certo para seus filhos de forma ao acaso, mas 
concretamente. Quem irá restaurar a família original perdida? Cada indivíduo. Você 
mesmo deve estar em uníssono com Deus e com seus filhos. Encontrando e ensinando 
seus filhos espirituais, você deve educá-los para serem filhos de fé que podem trilhar 
este caminho em seu lugar. Somente então um fundamento perfeito para o Sabbath será 
estabelecido. Se este padrão é estabelecido em sua geração, você pode se colocar em 
uma posição maior do que Jesus. (028-084, 1970.01.04) 
 
Se os pais ensinam seus filhos que eles não podem viver longe deles, essa família 
perecerá. Contudo, uma família que ensina seus filhos a não se separarem de sua 
sociedade e nação, florescerá. “Sendo que sou açougueiro, espero que você também seja 
quando crescer.” “Eu sou comerciante, e seria melhor ser bom em negócios.” Uma 
família que dispensa essa educação viverá com os cães. Todo pai deve ensinar seu filho 
a ser alguém grande em seu país. O mundo atual está se aproximando de nós. O período 
de ensinar seus filhos a serem famosos na nação já passou. Agora você deve ensiná-los 
a serem figuras mundiais. Viva neste mundo! (028-192, 1970.01.11) 
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Como os pais incutem seus filhos com seus ideais e filosofias? Essa é a questão. 
Labutando seis mil anos pela providência de restauração, como Deus tira Seus filhos do 
mundo satânico? De forma semelhante, como você ensina seus descendentes no mundo 
decaído? Você deve lidar com estas duas cruzes. (029-271, 1970.03.11) 
 
O nível mais elevado de vida pública é trabalhar pelo cosmos celeste. Nossa Igreja de 
Unificação é toda sobre cheonju (cosmos)-ismo, não cheonji (céu e terra)-ismo. Ju em 
cheonju conota “casa.” O dono não é uma pessoa, mas uma família. A origem da 
formação de uma nação não é uma pessoa, mas uma família. O mundo não pode ser 
formado sem famílias. Se a família erra, a nação declina. Portanto, a educação familiar 
controla o destino de uma nação, que pode receber bênçãos a partir de agora. Quanto 
mais famílias respeitam os princípios justos de um país, mais próspera essa nação será. 
Em contraste, quanto mais famílias vivem por padrões individuais, mais prejudicial isto 
será. (031-242, 1970.06.04) 
 
A busca por uma única nação deve começar a partir do indivíduo. Quanto devemos 
estimá-lo! Quando ele estabelece uma família, e assume o lugar da nação e do mundo, 
devemos amá-lo carinhosamente e dar grande importância a ele. Centrando em seus 
amados filhos, você deve estabelecer uma nova tribo separada de Satanás. Em uma 
posição paternal, você deve estabelecer uma família que faz todos os esforços para 
elevar sua fortuna em relacionamentos. Com todo seu coração e poder, você deve viver 
uma vida de amar e ensinar. A partir do aspecto educacional, eu vivo para demonstrar 
para meu filho e filha o caminho que eles devem seguir, para edificar um fundamento de 
felicidade para eles e um fundamento de bem-estar para a nação. Viver para esse 
propósito mais elevado é algo solene e nobre, e isso se torna a origem de um novo 
mundo. Nossa responsabilidade como filhos de Deus terá início somente se pudermos 
considerar isso como mais valioso do que qualquer outra coisa no cosmos. Que vida 
maravilhosa é essa! (034-061, 1970.08.29) 
 
Você deve ter seu próprio material educacional para ensinar este caminho para seus 
filhos, dizendo, “Meus amados filhos e filhas! Não esteja em débito com seus pais, 
irmãos e irmãs, e seu próximo. Eu tenho feito tantos esforços para não dever nada para 
ninguém em minha vida que minhas mãos estão tortas e a pele das minhas mãos se 
tornaram ásperas.” Seu filho seria punido se dissesse, “Papai, suas mãos se tornaram 
assim porque você vive para o benefício dos outros. Eu não quero vê-las!” (085-134, 
1976.03.02) 
 
O que os pais devem fazer? Além de ensinar seus filhos a amarem seus pais e irmãos, 
você deve também dizer para eles, “Eu amo meu país tanto quanto amo vocês, por isso 
vocês também devem amar seu país assim.” Eles entenderão isto diretamente. Nenhuma 
outra educação é necessária. “Sim! Como meu pai, minha família e eu vivemos desta 
forma, todas as famílias americanas, os cidadãos americanos e o presidente americano 
vivem desta forma também. Minha família patriótica estabelece o fundamento nacional 
e mundial para nossa nação.” Quando o presidente diz, “Nosso povo agora está unido. 
Vamos golpear o inimigo,” você deveria ser capaz de abandonar qualquer coisa se os 
americanos tiverem alcançado unidade. Você deve dizer para seus filhos, “O mundo do 
presidente é mais elevado do que qualquer comando. A fim de garantir nossa lealdade 
para nossa nação, você e eu devemos trilhar o caminho de morte juntos se encontrarmos 
qualquer dificuldade. (095-049, 1977.10.23) 
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Sendo que você educou seus filhos antes, você pode amar com a experiência de ser 
capaz de amar todas as pessoas independente de idade ou sexo através dessa família. 
Este não é um mundo mais próximo de um mundo ideal do que um mundo de relações 
onde homens e mulheres podem momentaneamente se amarem? Assim, a família é um 
local de treinamento para apresentar um mundo ideal. (109-287, 1980.11.02) 
 
Você dá nascimento e vive por seus filhos para aprender a abraçar e amar o mundo 
inteiro. Eles estão conectados com o mundo e o futuro. Sem eles, não há nenhuma 
forma de se ligar ao futuro. Você deve compreender que Deus nos dá filhos como um 
método de ensinar que podemos nos ligar ao mundo futuro. A seguir, seus antepassados 
e seus avôs existem para ensinar você sobre o mundo espiritual. Esse sistema é 
estabelecido no mundo incorpóreo para educar você sobre a vida após a morte. Não 
importa quão violentas sejam as ondas, você deve erigir uma represa que não possa 
desmoronar. Não importa quão forte o vento sopre, você deve edificar uma montanha 
alta que não possa desmoronar. Você deve conduzir o mundo com esse material 
educacional, do contrário o mundo não pode sobreviver. O Rev. Moon fundou 
organizações em âmbito mundial tal como a Academia de Professores para a Paz 
Mundial (PWPA) que tem fortes laços com os estudiosos principais do mundo.  
 
Que tipo de pessoa é Deus? Tornando-se um servo amoroso, Ele desce à terra para 
abraçar a humanidade. Como a humanidade não sabe disto, Deus está ensinando a 
humanidade. Satanás tenta frequentemente destruir os homens decaídos. Implementando 
um novo sistema educacional, o próprio Deus está ensinando diretamente os homens 
sobre Seu amor. (135-120, 1985.10.04) 
 
Antes da educação social ou nacional, deveria haver a educação familiar. Antes da 
educação familiar, educação pessoal é necessária. A educação pessoal primária não é 
conhecimento; nem é autoridade e nem dinheiro. O que seria algo tão grande que 
poderia mover a história e o mundo, mas que não pode ser comprado com dinheiro? 
Amor verdadeiro. Você deve ser um príncipe e princesa que pode se tornar a parte 
absoluta e indispensável do amor verdadeiro. Diante do amor verdadeiro, quanto mais 
você se torna um servo ou um escravo, mais excitado você estará. (175-117, 
1988.04.10) 
 
Qual é o privilégio de seus filhos? Quem é mais elevado, o pai, a mãe, filho ou filha? 
Naturalmente é o pai. Entre a mãe e o filho, quem é mais elevado? Este problema será 
um problema histórico para o mundo na educação familiar futura. Na tradição oriental, 
uma mulher deve pedir desculpas por sua presença quando seu esposo e filho estão 
discutindo assuntos nacionais ou mundiais. Quando dizem para ela sair da sala, quão 
irritada ela deve se sentir. Esta é a filosofia oriental. Por que ela não encena uma 
manifestação? O homem é a semente e a mulher é a terra. O pai, e não a mãe, está 
conectado com a semente. Portanto, quando as sementes se encontram para discutir 
assuntos importantes, não é um direito da terra dar uma mãozinha. (177-324, 
1988.05.22) 
 
Todos os pais gostam de tratar seus filhos de forma igual. É um pecado maior odiar seus 
irmãos do que odiar sua mãe. As famílias americanas são assim? Esta é a primeira vez 
que vocês ouviram isto? Este é o Artigo 1º da educação familiar. (184-060, 1988.11.13) 
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A origem do reino celeste é a família. Você deve virar a família para o outro lado, 
baseado no amor verdadeiro. Mesmo na família, a segunda geração deve entrar em ação. 
Os jovens estão sendo destruídos dia a dia. Eles estão sendo encurralados em um 
ambiente de drogas. Atingidos por flechas do diabo, eles se locupletam se lançando no 
sexo antes do casamento. Se reunindo de todas as vilas, os jovens se juntarão com a 
polícia para eliminar as más gangues da comunidade. Se pessoas de má índole aparecem 
na vila, o tempo chegou para a segunda geração arcar com a responsabilidade de afastá-
las da vila, e educar as pessoas, juntamente com seus pais. Sua família agora se torna 
uma família de esperança. Aqueles que se preparam para encontrar a vinda de um 
mundo ideológico onde o fundamento de paz pode ser expandido a partir de sua própria 
família para o mundo serão cidadãos sagazes que podem receber abundantes bênçãos no 
futuro. (208-299, 1990.11.20) 
 
O universo é a expansão dos avôs, pais, casais e filhos até Norte, Sul, Leste e Oeste. A 
família é um paradigma ideal que unifica todo o amor, assim, ele é como um manual. 
Você deve alargar todos os conceitos de amor até o mundo que se aplicam à família. 
Para os mais velhos do mundo, que estão com a mesma idade de seus avôs, você deve 
demonstrar respeito como faria com seus avôs reais, independente da raça. Para as 
pessoas que estão com a mesma idade de seus pais, você deveria estender seu amor 
como faria com seus próprios pais em casa. Esse tipo de pessoa pode possuir e herdar o 
território do Reino do Céu na terra e no céu. Tal como um casal se ama mutuamente; 
você deve equalizar o coração de amar todos os homens e mulheres, e equalizar o amor 
por seus filhos em âmbito mundial. A pessoa que pode aplicar adequadamente o método 
educacional através do qual sua família seja como um manual para o mundo inteiro, se 
torna um príncipe ou princesa do amor de Deus, o centro do mundo. (209-232, 
1990.11.29) 
 
Graças ao Rev. Moon, você deve se tornar o cidadão celeste. Da mesma forma, a fim de 
que seus filhos e filhas possam se tornar os cidadãos do Céu, você deve educá-los para 
serem pessoas a quem você possa seguir junto para o céu e viver junto, mesmo ao custo 
de suas vidas. Eles são seus ativos. Sistematizando isto, você deve ensinar seus filhos. 
Somente então eles irão para o mesmo lugar que você. (215-182, 1991.02.17) 
 
O caminho para o céu para uma pessoa que tem o coração de atendimento, tal como 
servir seus avôs em sua família, não está bloqueado. O manual é necessário para o 
fundamento educacional unificado e a unificação comportamental de todas as nações. 
Ele nos ensina a pensar sobre os mais velhos como nossos próprios avôs. Quando você 
vê um homem idoso em um restaurante no almoço, que parece como se não tivesse 
dinheiro, você deveria ser bondoso e tratá-lo tão bem como seu próprio avô. Esse avô 
viveu mais do que você. Se ele tem um débito com você, ele seguramente pagará. 
Portanto, se você vive pelos outros, você será abençoado, pois não há nenhuma perda ao 
investir, baseado no amor. (215-109, 1991.02.06) 
 
Olhando a partir do padrão vertical, seu avô se coloca na posição de Deus, Adão e Eva 
se colocam na posição de pais e você representa o futuro príncipe. Você deve servir seu 
avô que aparece horizontalmente na família no lugar de Deus. Este é o princípio da 
educação familiar. (221-214, 1991.10.24) 
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A família deve ser rígida. Os pais devem ser responsáveis por cuidar e educar seus 
filhos para que não sejam influenciados pelo mundo satânico em qualquer assunto. Sexo 
livre, homossexualidade e lesbianismo são crescentes na América. Estas são tramas e 
armadilhas de Satanás. Você deve expor a forma de Satanás no confronto final. Você 
deve mudar a maré, seguindo na direção oposta, pois essa é a forma celeste. É natural 
para uma pessoa como eu enfrentar o antagonismo do mundo. (248-078, 1993.07.01) 
 
O que coloca um homem separado das mulheres é seu órgão genital. Deus e o 
Verdadeiro Pai também têm a mesma coisa. Não o utilize cegamente. Seu órgão sexual 
deve reconhecer quem é seu dono legítimo. É a mesma coisa para uma mulher. Ela 
possui um conjunto de órgãos reprodutivos que Deus e a Verdadeira Mãe possuem. 
Deste dia em diante, torna-se uma tradição ensinar sobre isto. Outras formas de 
educação podem ser acrescentadas na sequência, mas isto deve ser explicado antes do 
casamento. Você pode ver quão importante é a educação familiar. (263-125, 
1994.08.21) 
 
O ensinamento dos pais que seus filhos são os filhos e filhas de Deus, não apenas como 
um filho e filha filial, uma pessoa leal ou um santo, é a forma mais elevada de educação. 
Você deveria dizer, “Na nação ideal onde todos podemos viver, você deve cumprir a 
obrigação de filho de manter a etiqueta da corte tradicional, baseado nas pessoas dessa 
nação.” Esta é a forma suprema que uma pessoa pode seguir no céu e na terra. (267-193, 
1995.01.08) 
 
Nos reinos terreno e celeste, seu avô é um embaixador extraordinário e plenipotenciário; 
seus pais são o rei e a rainha; e você é o príncipe. Seu avô ama seus netos mais 
carinhosamente do que ele ama seus filhos. Como me tornei um avô, eu descobri que 
isto é verdadeiro. Estabelecendo meu próprio fundamento educacional, eu devo enviar 
meus netos para minha própria escola. Se falho em fazer isso, eu não posso cumprir 
minha missão inteira como um avô, e meus netos me chamarão em cada assunto duas 
ou três vezes. Eles devem ser pais que começam a recriação do Reino do Céu terreno e 
celeste. Assim, eu devo ser um avô e um antepassado que cumpre todas as minhas 
missões para que eles possam se colocar nessa posição. (295-243, 1998.08.28) 
 4.4 A responsabilidade e atitude de um casal abençoado  
 
Quando um esposo faz algo errado, sua esposa deve corrigi-lo. Quando uma esposa faz 
algo errado, seu esposo deve corrigi-la. Somente então Deus poderia abençoar essa 
família. Ser castigado pode se tornar uma ferramenta educacional para futuras gerações. 
Se sua vida tivesse tomado um rumo totalmente errado por causa de não ser punido, e se 
ser castigado ao ponto de arrancar lágrimas tiver o resultado de sacudir você para tomar 
uma decisão de mudança em sua vida para melhor, então sua história de vida serviria 
como um manual para educar futuras gerações. Pessoas que podem transmitir esse 
legado devem ter orgulho de si mesmas. (028-035, 1970.01.01)  
 
Eu educarei vocês para serem capazes de viverem juntos com o mundo. O que a história 
tem procurado? Ela tem procurado pelo dia quando o mundo pode viver junto em 
harmonia. Você também deve sair e trabalhar, se esforçar, ensinar e morrer para que 
esse dia chegue. Se você morrer por essa causa, você viverá novamente a despeito de 
morrer fisicamente. (028-207, 1970.01.11)  
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Pais devem estabelecer o exemplo correto em suas vidas diárias. Eles devem demonstrar 
uma vida de oração e serviço. Você não deve se encontrar em ausência em sua vida de 
fé quando comparado com os cristãos. Você deveria ensinar seus filhos a importância de 
estar no horário para o serviço do juramento, que não deve ser apenas recitar o 
juramento da família, mas um momento para educar seus filhos.  
 
A fim de ensinar seus filhos, você, como pais, deve colocar em prática qualquer coisa 
que ensine para eles. Pais devem estabelecer o exemplo de lealdade com a Vontade de 
Deus. Você deve educar seus filhos pelo padrão que eles não possam contradizê-lo. 
Você deve obter naturalmente o seu respeito, do contrário, eles nunca obedecerão você.  
 
Aos domingos, antes do serviço de adoração da igreja, você deveria começar fazendo 
condições especiais ao amanhecer para devotar completamente o dia para Deus. Ao 
invés de você fazer o que gosta… Você reivindica viver uma vida de fé, mas você não 
ora, você não faz condições, você não estuda o Princípio, e você não sai para 
testemunhar. Você não faz nada. Se o serviço está agendado para começar às 10:30, 
você deveria chegar antes disso. Ao invés, você se esgueira como um retardatário 
habitual. Se você continuar assim, será julgado mais tarde. Contudo, quando você tentar 
ensinar seus filhos, eles não ouvirão você. Você deve se tornar parte integrante do bairro 
onde mora. Quanto você vive para seu benefício impacta profundamente a educação de 
seus filhos. Você deveria realmente se distinguir através de sua vida de fé, através de 
um estilo de vida exemplar e as relações exemplares que cria com os outros. Seus 
próprios filhos julgarão todas estas coisas. Portanto, você realmente deveria praticar o 
que você ensina com uma mentalidade pública. (032-268, 1970.06.04)  
 
A partir do ponto de vista dos filhos, seus pais não mudaram nem um pouco, e assim, 
estes pais não poderiam educar seus filhos. Assim, sua vida deveria mudar a partir do 
que costumava ser no passado. Sua maneira de se conduzir em casa e no relacionamento 
com o próximo é de grande importância na educação de seus filhos. Eles têm sua 
própria visão sobre como uma pessoa religiosa deveria ser, e observam você através do 
filtro deles. (031-270, 1970.06.04) 
 
Você deve ser um pai que pode influenciar seus próprios filhos. Essa é sua missão 
primária. Você deve conduzir sua vida de igreja e vida pública com extrema 
sinceridade, e ser exemplar em sua vida privada. Isto é absolutamente necessário para 
seus filhos seguirem o caminho da Vontade de Deus. (031-276, 1970.06.04) 
 
Pais deveriam ensinar seus filhos com lágrimas em seus olhos, “Sua mãe tem trabalhado 
pela única missão sagrada no mundo. Eu devo seguir o curso dela e vocês devem seguir 
o nosso. Sua mãe suporta sofrimento para o benefício de nossa nação e o mundo. Ela 
pode estar dormindo em um quarto sem aquecimento nesta noite fria de inverno. 
Deveríamos sentir vergonha por poder dormir sem precisar de cobertores quentes em 
nosso quarto. A razão que sua mãe está fazendo o que ela faz é para cuidar do nosso 
bem-estar e pavimentar o caminho para nós. Ela está trabalhando para vocês e por mim 
para que possamos ter uma vida melhor. Ela é insubstituível. Eu devo seguir da mesma 
forma. Vocês seguirão este curso quando crescerem.” Você deveria falar essas palavras 
para seus filhos. Centrando nas mães, pais e filhos devem forjar laços de lágrimas. Essa 
é a única maneira na qual a família pode herdar o curso de suas mães. (038-292, 
1971.01.08) 
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Agora é o tempo quando você deve dar esta ideologia da família para as pessoas. Você 
não deveria estar pensando sobre qualquer outra coisa dia e noite. Você não deve 
derramar lágrimas porque sente falta de seu esposo e filhos. Suas lágrimas devem ser 
somente derramadas por Deus e o mundo. A tristeza de Deus foi que homens e 
mulheres não puderam se tornar verdadeiros pais e mães que pudessem realmente amar 
o mundo. Essa é a tristeza causada pela Queda. Se seu esposo diz para você que ele te 
ama, então você deveria dizer a ele que deveria amar o país, o mundo e Deus primeiro, e 
somente depois disso deve ter permissão para amar você. Você não deve demandar de 
seu esposo que ele deve amar você e não se preocupar com Deus ou a nação. Homens 
nunca deveriam amar essas esposas. Não há muitas dessas esposas, não é? Elas podem 
dizer, “Por que você se preocupa tanto com a Vontade de Deus? Minha vontade é a 
única coisa que você deveria se preocupar!” Homens nunca deveriam amar essas 
mulheres. Homens, vocês entendem? Essa é minha crença. Essa é a mesma coisa que 
tenho ensinado para a Mãe. (038-293, 1971.01.08) 
 
Mulheres deveriam orientar seus esposos no caminho correto. Eva não educou 
adequadamente seu esposo, e esse é o motivo que ambos pereceram. Eva vendeu o 
fundamento de amor, que é a base para criar uma vida boa e bons relacionamentos, para 
Satanás. Atualmente, você deve estabelecer o caminho de retidão para seus esposos. 
Mulheres são responsáveis por isso. Então você deveria criar o material educacional de 
retidão para ensinar seus filhos. Você deveria viver sua vida de tal forma que seu esposo 
seguraria seu bebê e cantaria uma canção de ninar, “Doce bebê, sua mãe é a mais 
maravilhosa do mundo, mais do que os anjos no céu, mais do que a Primeira Dama de 
nosso país, mais do que a Primeira Dama dos Estados Unidos, mais do que a rainha da 
Inglaterra, e ela é a princesa mais amada de Deus!” Esse é o tipo de canção que seu 
esposo deveria estar cantando sobre você.  
 
Seu esposo deveria estar dizendo para seus filhos, “Sua mãe vive para o benefício da 
nação e pelo céu e terra como uma oferta sacrifical. Como eu oro por sua mãe toda 
manhã e toda noite, vocês deveriam amar e respeitar o que sua mãe está tentando 
alcançar.” Você deveria ensinar tudo isto com lágrimas. Seus esposos deveriam ensinar 
seus filhos sobre quão preciosa você é como a mãe deles. É aqui onde começa a 
educação correta. É aqui onde a bondade do esposo começa a existir. (039-109, 
1971.01.10) 
 
Você ama seus filhos, não é? Filhos estão inclinados a seguirem seus pais. Este é o 
motivo pelo qual você deve servir Deus primeiro em sua família. Seus filhos devem 
lembrar de você como um pai que ora. Eles devem lembrar de você como o pai que 
sempre vive para o benefício de Deus e para o benefício dos outros. Você deveria obter 
o respeito tácito de seus filhos. Pavimentando o caminho com sacrifício e altruísmo, 
você deve estabelecer esse fundamento. (047-331, 1971.08.30) 
 
“Nosso Pai sofreu tanto no passado para nos orientar e educar. Ele não se importava em 
passar dificuldades para nosso benefício.” Quanto maior a miséria que seus filhos 
descobrem sobre o passado de seus pais, mais forte a motivação que isto fornece a eles 
para serem filhos filiais. Isto não os desencorajaria. Vimos isto acontecer mais de uma 
vez. Filhos que estão familiarizados com as lágrimas de tristeza de seus pais não podem 
desobedecê-los. (048-074, 1971.09.05) 
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A missão e responsabilidade das sedes é muito importante. Suas ações nas sedes não 
afetam somente suas vidas, mas também se referem diretamente à minha… Virá um 
tempo quando eu não poderei mais falar para vocês de manhã. Eu terei que dedicar mais 
tempo em oração pessoal ou na educação de meus próprios filhos. Vocês entendem o 
que isto significa? Como pai deles, eu não tive tempo para educar [meus filhos]. Não é a 
mesma coisa se vocês tentassem educá-los. Agora que meus filhos estão crescendo, eu 
deveria ter tempo para educá-los.  
 
Eu quase cumpri minha responsabilidade em cuidar de vocês. Isto deveria ser concluído 
em 1972 ou 1974 no mais tardar. Com o fim do segundo curso de sete anos... Eu 
acredito que tenho cumprido minha responsabilidade em relação à nossa igreja. Eu 
deveria mudar meu foco sobre a educação dos meus próprios filhos. É assim como eu 
penso. Vocês têm alguma objeção? A fim de que eu possa fazer isso, vocês deveriam 
ser exemplares na formação de uma parede protetora ao redor dos meus filhos. A partir 
deste ponto de vista, se vocês se tornarem um problema global, meus filhos se tornarão 
um problema global. Devido à multiplicidade de questões que surgem, é necessário 
adaptar uma variedade de abordagens de acordo com o padrão do Princípio.  
 
A partir dessa perspectiva, não deveria ser permitido qualquer pessoa na sede quando eu 
estou aqui. Somente famílias abençoadas deveriam ter a permissão. Eu preciso submeter 
as pessoas a alguma educação especial; é tempo para implementar esses programas, ao 
invés de cursos regulares. Igrejas existem em vários níveis, especificamente os estágios 
de formação, crescimento e aperfeiçoamento. O tempo virá quando as pessoas de outras 
regiões e países observarão suas ações como exemplos a seguir. Este é o motivo pelo 
qual vocês devem ser muito sérios ao abordar sua missão e responsabilidade como 
pessoal da sede. (051-282, 1971.11.28) 
 
“Sejam casais necessários para o Messias e deem nascimento a filhos necessários para o 
Messias. Sejam os filhos que preservam a tradição da nação. Sigam a tradição do 
regente da nação.” Isso é o que você deve dizer para seus filhos. Seu amor por eles não 
deve parar no nível de chamá-los amavelmente, mas você deveria dizer a eles, “Vocês 
sabem com quanta dor Deus esperou para ver homens e mulheres trocarem amor com 
Ele por milhares de anos?” Esse deveria ser o nível de discussão entre você e seus 
filhos. Somente quando há filhos com esse nível de coração, pode haver essa nação e 
esse mundo. É assim como eu penso.  
 
Você deveria até mesmo estar ensinando seus filhos posturas corretas de dormir. Não 
espere estar em seu leito de morte para transmitir seus últimos desejos para seus filhos, 
mas ensine-os com seu exemplo vivo enquanto ainda está vivo. Não morra deixando 
apenas para seus filhos algumas coisas para fazer ou não fazer. Compartilhe seus 
segredos com eles e trabalhe para o objetivo comum. Tendo estabelecido seus objetivos, 
mergulhe com renovado entusiasmo. É assim como pais da Igreja de Unificação 
deveriam ser. Tornem-se casais que o Messias precisa. Criem famílias, e então tribos da 
linhagem de sangue do amor puro. Por todo o milênio, Deus exigiu inúmeros sacrifícios 
a fim de efetivar a mudança da linhagem de sangue. Se esforcem para criar famílias que 
sejam necessárias pelo Messias. Sejam sérios sobre preservar a tradição do bem e da 
pureza diante de Deus. Permitam que isto seja o centro de suas orações. Tenham muito 
interesse na educação de seus filhos. Movam o coração deles através de sua sincera 
preocupação pelo bem-estar deles. Eduque-os baseado nisso. (055-087, 1972.04.23) 
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Transmita para seus filhos o legado de uma vida bem vivida. Estamos nos esforçando 
assiduamente por todo o mundo a fim de deixar para trás algo de valor para a 
posteridade. Você será capaz de contar para eles com muito orgulho, “Eu tenho 
trabalhado sob condições extremamente adversas…” fornecendo a eles conteúdo 
educacional valioso. Sua vida é sua única oportunidade para perpetuar essa tradição 
através de seus descendentes. Você deve levar muito a sério a tradição imutável e 
eterna. (071-019, 1974.03.24) 
 
Pais deveriam ser capazes de se colocar no lugar de Deus, ensinando seus filhos, “Ame 
seus irmãos e irmãs, seu próximo, sua nação e o mundo mais do que você nos ama.” 
Somente aqueles que fazem isto merecem ser chamados de verdadeiros pais. Por quê? 
Esta é a única maneira para os filhos melhorarem e alcançarem grandeza centrando no 
bem. (095-152, 1977.11.11) 
 
Deixe três coisas para trás quando morrer. Primeiro, viva uma vida centrada no 
princípio de seguir a Vontade de Deus. Segundo, eduque sua descendência para se 
tornar melhor do que você. Terceiro, deixe o legado da educação que você transmitiu 
para seus filhos, para eles alcançarem grandeza. Essas são suas três responsabilidades. 
(101-200, 1978.10.30) 
 
Eu amei os 36 casais abençoados absolutamente como os irmãos mais velhos da 
humanidade, mesmo ao ponto da morte. Vocês devem ensinar meus filhos a partir da 
posição dos arcanjos. Quem educou Adão? Não foi Deus, mas os arcanjos que estavam 
destinados a educá-lo, e proteger e criar ambos Adão e Eva, até que eles alcançassem 
maturidade. A Igreja de Unificação deve seguir o mesmo princípio; do contrário, vocês 
não podem cumprir a restauração através de indenização. Por esta razão, eu amei os 36 
casais abençoados mais do que meus próprios filhos. (121-240, 1982.10.27) 
 
Quem estava destinado a cuidar e educar Adão e Eva? Nem Deus e nem eu, mas os 
arcanjos estavam destinados a fazer isso. Dentro da realidade de domínio baseada nas 
realizações através do Princípio, os anjos tinham a responsabilidade de educar Adão e 
Eva. Os três arcanjos estavam encarregados com a proteção. Os 36 casais abençoados 
devem educar meus filhos alinhados com o princípio. Vocês não acham que os anjos 
deveriam estar envolvidos em amar meus filhos?  
 
A vida e morte dos meus filhos realmente dependem de vocês. Estas não são minhas 
palavras, mas o princípio. Quem são os filhos para herdarem a tradição da família 
original que estabeleci? A questão é: quem herdará essa tradição? Vocês devem ensinar 
meus filhos o que eu ensinei para vocês, especificamente a realidade do amor familiar 
que pode estar ligado com amar o mundo e o cosmos centrando no amor de Deus. (126-
147, 1983.04.12) 
 
Adão e Eva estavam destinados a serem educados por seus anjos da guarda, não por 
Deus, até que eles se tornassem adultos. De forma semelhante, é a tarefa dos filhos 
espirituais, ajudar seus pais espirituais a retornarem para o lado celeste. Quando os pais 
espirituais vão para Deus com Sua Bênção com a ajuda dos filhos espirituais, todos eles 
podem entrar juntos no Céu, restaurando assim os três arcanjos. Da mesma forma, os 
três filhos de Adão e também de Noé podem ser restaurados, estabelecendo a condição 
de recuperar a posição de representar os três estágios. (127-051, 1983.05.03) 
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A que ponto as pessoas estão destinadas a estabelecerem seu laço eterno de amor com 
Deus? É o tempo quando elas alcançam maturidade. Por esta razão, meus próprios 
filhos devem me obedecer absolutamente até o ponto de receber a bênção do 
matrimônio. Eles devem obedecer absolutamente a Deus, enquanto recebem educação a 
partir de três casais representantes como também do restante dos 36 casais abençoados 
que estão na posição de arcanjos, alcançando a idade e se casando. Até então, eles não 
devem ter outros pensamentos. Esse é o Princípio. (128-110, 1983.06.05) 
 
Nossos membros da Igreja de Unificação sempre devem se conduzir com decoro 
absoluto e nunca desonrar-se. Eduque os outros, incluindo os filhos de seus vizinhos… 
Eu estou educando pessoas 24 horas por dia, isto quer dizer, eu educo qualquer pessoa 
que encontro todos os dias. Eduque as pessoas, seja através da Federação Internacional 
para a Vitória sobre o Comunismo (IFVOC) ou através do trabalho de lar igreja. Deixe 
a igreja dar conferências do Princípio, deixe a IFVOC conduzir seminários sobre Vitória 
sobre o Comunismo (VOC), e deixe os professores da Academia de Professores para a 
Paz Mundial ensinarem Pensamento de Unificação. Então, teremos feito nosso trabalho. 
(148-133, 1986.10.05) 
 
Qual é o núcleo da educação da Igreja de Unificação? É derramar suor pela terra, 
lágrimas pelo homem e sangue pelo céu, com o coração de um pai, e nos sapatos de um 
servo! Você tem feito exatamente isso? Eu fiz isto? Antes de ensinar vocês, eu já 
coloquei isto em prática. Qualquer coisa que eu declare, eu mesmo já realizei isto. O 
que suas famílias devem fazer? Se eu sou a primeira geração, vocês são a segunda. 
Busquem se tornar verdadeiros casais e verdadeiros filhos centrando nos Verdadeiros 
Pais. Sem educar seus filhos, seu futuro estará em ruínas. A tristeza histórica de Deus 
estava sendo negada para a terceira geração. Desta forma, Ele teve que trilhar o caminho 
de restauração através de indenização, derramando sangue, lágrimas e suor. Se você 
falhar em fornecer a educação adequada para seus filhos, o mundo inteiro acabará 
pagando por isto. (213-198, 1991.01.20) 
 
É um grande problema se seus filhos não se unem com você. Famílias abençoadas 
devem prover seus filhos com a educação adequada. Isso também serve para seus 
familiares. Semelhante a Caim e Abel, se o irmão mais velho está no lado de Deus, ele 
deve salvar seu irmão mais jovem e educá-lo. O tempo para as famílias abençoadas 
saírem para fazer proselitismo de outras pessoas além de seus familiares acabou. O 
conflito Caim-Abel acabou. Quantos sacrifícios temos feito durante o período de 
abandonar nossas famílias e parentes a fim de sair para testemunhar? O tempo para 
trabalhar no nível familiar chegou. (260-121, 1994.04.28) 
 
Agora eu tenho abençoado famílias de quem posso sentir orgulho: a primeira, a segunda 
e a terceira geração. Eu começarei educando as famílias com três gerações. Quando 
chegar na idade de noventa ou cem anos, eu ensinarei mesmo se tiver que usar uma 
bengala. Deus não pôde educar as três gerações da humanidade. Precisamos do manual 
da tradição familiar. Por favor, se dediquem ardentemente. (263-190, 1994.08.23) 
 
Atenda absolutamente o Juramento da Família e o Serviço Dominical. Ensine seus 
filhos de manhã. Mães e pais devem educar seus filhos. Não fazer isso resulta em filhos 
que falham. Se seus filhos caem, você terá arrependimento eterno. (269-042, 
1995.04.06) 
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Devemos realmente entender que tipo de débito temos com o Pai. Estamos endividados 
com o Pai porque ele sacrificou sua juventude pelo benefício da humanidade. Nossa 
responsabilidade, como pais de primeira geração, é educar nossos filhos de segunda 
geração no padrão absoluto, e compensar pela perda da juventude do Pai. Para fazer 
isso, devemos entender plenamente o sacrifício que o Verdadeiro Pai tem feito em favor 
da humanidade. Ele perdeu sua família e seus filhos, todo o clã Moon foi vitimizado e a 
nação coreana caiu como presa de Satanás. Devemos entender profundamente isto. Isto 
não é apenas uma realidade passada, mas ainda permanece hoje. Tal como o Pai 
sacrificou toda sua juventude e os primeiros quarenta anos de sua vida pela humanidade, 
a partir de agora, deveríamos estar dispostos a sacrificar nossas próprias vidas para o 
benefício da humanidade como nossa missão; isto não é um emprego, mas uma missão 
dada por Deus. (270-325, 1995.07.23) 
 
O objetivo da educação dos filhos está definido: você deve pertencer a Deus e se tornar 
a esperança do mundo. Vocês devem ser reis e rainhas, príncipes ou princesas. Tudo 
isso foi perdido quando o mesmo fundamento de amor foi levado embora. O ponto de 
início do amor de Deus, Adão e Eva, deveria ter sido um único, mas Satanás interferiu e 
se tornou o centro... Deus foi deixado sozinho, e Seu ideal de amor verdadeiro por Seus 
filhos foi destruído. (272-279. 1995.10.08) 
 
Mesmo se em qualidade você não seja ouro de 24 quilates, ao menos sua cor deveria ser 
a mesma. Isso significa que sua família deve se assemelhar à vida do Pai. Você deve 
tentar seu melhor absoluto para se tornar ouro puro de 24 quilates para o benefício de 
toda a sua família e descendentes. Eventualmente eles deveriam se tornar ouro de 24 
quilates também. Esta é a vida dos casais abençoados. Se alguns casais são apenas ouro 
de 14 ou 18 quilates, você deve ir novamente para o forno para se tornar ouro de 24 
quilates. Tenha certeza que você dá a educação correta e adequada para seus filhos para 
o futuro de seus descendentes. (280-318, 1997.02.13) 
 4.5 Assunto importante na educação de filhos abençoados  
 
Quando educar seus filhos, pense sobre como educá-los para se tornarem as pessoas que 
farão seu melhor pela Vontade de Deus. Carregue isso em sua mente, mesmo quando 
estiverem amamentando seus bebês. (012-134, 1963.01.25) 
 
Famílias abençoadas devem criar regras no lar com o padrão de educar seus filhos. 
Vivam de uma forma a não serem julgados por seus filhos. (021-087, 1968.11.03) 
 
Se você tem filhos, não importa o que aconteça, você deveria educá-los para seguirem o 
caminho correto da Igreja de Unificação. Você mesmo deve seguir esse caminho, 
vivendo uma vida exemplar, e assim, ensinando seus filhos. Você somente pode ensinar 
de forma efetiva seus filhos praticando primeiro o que você prega. Fazer o contrário 
contradiz os princípios celestes. (023-321, 1969.06.08) 
 
Você tem filhos espirituais, filhos nascidos antes da bênção, e aqueles depois; eles 
representam os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Educá-los é um 
problema muito complexo. Se você falha em achar a melhor solução, isto prejudicará os 
filhos de casais abençoados já casados. Por favor, cumpra a pesada responsabilidade de 
educar seus filhos seguindo sinceramente a Vontade de Deus. (031-266, 1970.06.04) 
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Você não deve somente guiar seus filhos no caminho certo, mas também deve fazê-los 
receber a bênção logo que possível. Se você tem três gerações abençoadas, sua família 
estará firmemente ligada com a linhagem abençoada. Alcance isto antes de você ir para 
o mundo espiritual. (031-282, 1970.06.04) 
 
Como vocês têm agora suas próprias famílias, por favor, se dediquem como ofertas 
sacrificais na providência em uma dimensão mais elevada. Pergunte a si mesmo se você 
está ou não contribuindo mais para a providência de Deus desde que estabeleceu sua 
família. Se sua esposa diz para você, “Não se preocupe sobre a Vontade de Deus. 
Apenas me ame,” você deve castigá-la e educá-la severamente de acordo com o 
Princípio. Explique apaixonadamente que você e ela se encontraram por causa da 
Vontade de Deus. Você perde sua autoridade como um esposo por ser como uma 
galinha e um língua presa. Esposos devem educar suas esposas, e assim, encontrar 
melhores maneiras para trabalhar pela providência de Deus. Em relação a isso, eu 
gostaria de melhorar os programas e atividades familiares. (033-162, 1970.08.11) 
 
Minha retrospectiva de tristeza repousa em não ter estabelecido o fundamento de 
lealdade diante de Deus mantendo três gerações juntas com meus pais e avôs. Pense 
sobre quão maravilhoso seria ter três gerações unidas em um único coração e discutindo 
o que deveriam fazer pela Vontade de Deus. A partir de então, eduque seus filhos para 
serem capazes de criar esse ambiente familiar. (036-079, 1970.11.15) 
 
No passado, famílias nobres treinavam seus filhos para não falarem descuidadamente, e 
falar somente quando solicitados. Essas maneiras também são requeridas em nossa vida 
de fé. (040-072, 1971.01.24) 
 
A mulher que você encontra é a pessoa a quem você esteve esperando, por seis mil 
anos, e a quem Deus e os pais apresentaram. Amor não é alcançado através de Deus e os 
pais? Esse é o motivo pelo qual o caminho de salvação que o Pensamento de Unificação 
ensina não é salvação individual. Se a família não está salva, então nada pode estar 
salvo. É a salvação de casais e filhos. Se não somos capazes de salvar nossos filhos, 
então devemos esperar no mundo espiritual. Assim, no mundo espiritual a lei 
educacional está estabelecida. Todos devem ir para o mundo espiritual em uma única 
linha. Vocês entendem? No mundo espiritual existe um sistema educacional, e todas as 
coisas que não puderam ser cumpridas na terra são ensinadas, e todos devem seguir 
através disto juntos. Você ensina seus filhos: “O Verdadeiro Pai se tornou como ele é 
porque recebeu amor de Deus. Ele recebe amor de Deus e ele é seu avô. Eu recebi mais 
amor deste avô do que qualquer outra pessoa e estou unido com o avô. Esse é o motivo 
pelo qual sou o melhor pai do mundo. Por isso, eu sou o melhor do mundo em amar 
vocês?” Você é o melhor do mundo ao amar seus filhos? Você deve incutir esses 
pensamentos neles. Se esta linhagem não é poluída e prevalece sobre os séculos e 
milênios, então seus antepassados no mundo espiritual e seus descendentes na terra 
receberão bênçãos dezenas de milhares de vezes mais. (047-219. 1971.08.28) 
 
A questão principal é como famílias abençoadas com filhos e netos, compreendendo 
três gerações, podem me seguir em comum acordo. Você já considerou ser lembrado na 
história como as três gerações mais leais no mundo celeste? Por favor, coloque estes 
valores em seus filhos através de fazer boas condições. (051-269, 1971.11.28) 
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Supere todos os outros membros da Igreja de Unificação ao criar filhos de excelência. 
Faça Deus lembrar de você na medida em que eu possa decidir casar os Verdadeiros 
Filhos com seus filhos sem ter que fazer isso com um segundo pensamento. Faça esse 
fundamento familiar investindo-se definitivamente, dia e noite. Crie unidade como um 
casal e com seus filhos. Alguma família já viveu com essa determinação antes? 
Nenhuma. (051-274, 1971.11.28) 
 
Se não tivesse ocorrido a Queda, homem e mulher, como filhos de Deus, teriam 
recebido Seu amor, e centrados nele teriam criado unidade perfeita, existindo não 
somente para seu próprio benefício, mas para seus filhos também, estabelecendo assim a 
base de quatro posições. (053-068, 1972.02.09) 
 
Filhos abençoados devem aprender a importância de suas famílias. Às vezes sou duro 
até mesmo com a Mãe em termos de fornecer educação, por vezes sendo muito severo. 
Nessas ocasiões, ela poderia imaginar quem eu penso que sou. Quando ela está em erro, 
eu devo indicar isto, mesmo se isto a afligir. Contudo, eu prometi a ela que nossos filhos 
não estariam a par desses momentos. Eles nunca veem sua mãe em conversas com 
lágrimas. Uma vez que eles apareçam, mudamos rapidamente o assunto. Faça seus 
filhos acreditarem que você e seu cônjuge nunca brigam. Pense sobre eles como mestres 
formidáveis. Demonstre a eles somente coisas boas, não ruins, e também não faça coisas 
ruins. (056-053, 1972.05.10) 
 
Ensine seus filhos a viverem mais para o mundo do que para sua nação. Eu ensino as 
pessoas a se tornarem santos ao invés de apenas serem patriotas para a nação, e que a 
forma de santidade inclui princípios de boa governança. Assim, as pessoas aprendem 
como se tornarem os príncipes e princesas de uma nação celeste. (148-124, 1986.10.05) 
 
Suas últimas palavras para seus filhos devem ser: “Embora eu morra, nosso legado deve 
continuar. Tome o bastão a partir de mim. Eu suportei uma vida de sofrimento a fim de 
salvar o mundo. Somente desta forma podemos edificar o mundo ideal. Esta é a 
esperança de Deus, dos Verdadeiros Pais e de sua mãe e seu pai, e sem dúvidas sua 
também. Esta é a esperança imutável pela eternidade pela qual tenho trilhado este 
caminho.” Sejam verdadeiras mães e pais ao transmitir essa educação como sua última 
vontade e testamento. (148-129, 1986.10.05) 
 
Quando falo para nossa segunda geração, eu digo a eles para esquecerem 
completamente de todos os hábitos que adquiriram enquanto viviam na Coreia. A Igreja 
de Unificação deveria ser seu ponto de início, a partir do qual eles deveriam herdar a 
tradição e torná-la sua, edificando-a centrando não em seus pais, mas em Deus. (148-
212, 1986.10.09) 
 
Embora sua família possa ser desleal, lembre que você é a filha ou filho enviado por 
Deus para revolucioná-la. Trate os membros de sua família com um coração que pode 
abraçar acima e abaixo, frente e atrás, esquerda e direita. Sirva seus pais e ganhe os 
corações de seus irmãos e irmãs. Ganhe totalmente a confiança deles. Seja um membro 
da Igreja de Unificação, demonstrando sua integridade, seja como filha ou filho, esposo 
ou esposa, sogro ou sogra, genro ou nora. Somente então a verdadeira família aparece, e 
somente em verdadeiras famílias, indivíduos podem encontrar verdadeira felicidade. 
(169-085, 1987.10.25) 
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Eduque seus filhos abençoados com o Princípio. Não desfrutem seu tempo juntos de 
forma privada, mas compartilhem sua felicidade com Deus. Expandam seus horizontes 
para incluir a dimensão vertical como também todas as quatro direções. (196-289, 
1990.01.02) 
 
Pais coreanos tendem a ter excesso de zelo com a educação de seus filhos, seguindo 
além do oceano por não quererem ser superados por outros. Para pagar para seus filhos 
a melhor educação possível, eles de bom grado vendem seus bens e propriedades, 
sacrificando tanto corpo como alma. Esse coração pode ligá-los aos princípios celestes. 
É aí que vejo esperança para o povo coreano. (245-214, 1993.03.07) 
 
Servindo Deus e os Verdadeiros Pais, eu tornarei minha família, uma família 
representante e central de todo o mundo, tornando-se assim filhos filiais, patriotas, 
santos e filhos divinos. Eduque seus filhos sobre piedade filial; eduque seus 
concidadãos a serem patriotas; eduque a humanidade sobre santidade, tornando-se 
definitivamente filhos divinos que podem ser admitidos no Reino do Céu. Esse é o 
Juramento número 2. (260-189, 1994.05.08) 
 
Eduque seus filhos através da participação deles no serviço matinal de juramento. Se 
eles dão seu relato diário para Deus, eles em breve sentirão que devem ter algo melhor 
para relatar a cada novo dia, e que esse relato de hoje deve ser melhor do que o relato de 
ontem. Permita que eles desenvolvam fé absoluta e se comprometam diariamente e 
cresçam para alcançar a grandeza e guiar definitivamente o destino de sua nação. Não 
há nenhuma outra fórmula para garantir esse sucesso. (305-089, 1998.03.29) 
 4.6 Pais devem estabelecer o exemplo  
 
Filhos devem aprender e herdar a tradição de amar uns aos outros a partir de seus pais. 
Contudo, não houve pais que pudessem ensinar seus filhos a verdadeira forma sobre 
como amar uns aos outros como irmãos e irmãs. Ensine seus filhos a forma de piedade 
filial centrando nos Verdadeiros Pais. Na Igreja de Unificação, seus filhos devem 
aprender sobre o relacionamento entre minha família e suas famílias, entre vocês e eu, e 
conhecer seu coração em relação a mim. Filhos aprendem naturalmente o coração dos 
pais.  
 
Seus filhos devem estar em uma posição de dizer, “Nossos pais têm a capacidade de 
trabalhar pela Vontade de Deus sob quaisquer circunstâncias. Eles podem superar 
limitações de tempo, o ambiente e a pobreza.” Seus filhos devem ser capazes de confiar 
em vocês. Estabeleça a tradição em sua família que seus filhos farão qualquer coisa que 
você pedir. Eles dirão que esta é a forma que seus pais estabeleceram e que eles 
seguirão. Por favor, estabeleça o padrão de educar seus descendentes. (030-
087,1970.03.17) 
 
Quando ensinar sobre Deus, primeiro seja exemplar, como filhos filiais ao seguir a 
Vontade de Deus, estabelecendo assim a tradição celeste de piedade filial. Ensine seus 
filhos lealdade à Vontade de Deus ao realizar a nação celeste. Se eles choram pela 
Coreia, diga para eles que a Coreia não é sua terra natal, que eles realmente são sem 
terra e que devem encontrar sua própria terra natal algum dia. Ensine a verdade com 
lágrimas, expandindo assim o escopo da educação paternal. (030-112, 1970.03.17) 
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Faça de seus filhos pessoas que vivem para o benefício de sua nação ao invés de apenas 
para o benefício de sua igreja. Verdadeiros pais educam seus filhos pelo poder de seu 
próprio exemplo vivo. Ensine seus filhos sobre a base de amor. Se você vive essa vida, 
Deus nunca pode deixar você, e você irá transpirar uma mística estranha que 
naturalmente atrairá as pessoas para você. (034-031, 1970.08.29) 
 
Você pode não ser perfeito em tudo, mas ao menos você pode ser correto em sua atitude 
básica. Esta atitude de amor é o que você deixará para seus filhos quando morrer. Esta 
tradição será passada em sua família de uma geração para a próxima. Você pode dizer 
para seus filhos que esta mensagem é a coisa mais preciosa que você pôde dar a eles. 
Demonstre que eles também devem encarná-la e transmiti-la para seus filhos. Quando 
você pratica esta verdade, o universo inteiro se abrirá para você. Deus e todo o mundo 
espiritual se regozijarão com você. Quando você vive esta verdade, não haverá nada do 
que se envergonhar diante dos maiores homens e mulheres da história; você pode amar 
Deus e a humanidade mais intensamente do que qualquer outra pessoa. (125-106, 
1983.03.13) 
 
Esposos: não sejam desonrosos diante de suas esposas. Elas são emissárias de Deus. 
Assim também são seus filhos. Elas foram enviadas para assisti-los e orientá-los tão 
próximo possível pelo caminho certo. Pais: não sejam desonrosos diante de seus filhos. 
Não alimente os emissários de Deus com dinheiro roubado. Você pode servir a Deus 
enganando os outros? Você pode servir seus próprios antepassados dessa forma? Se 
você vive com desonra, seus antepassados no outro mundo julgarão você logo que você 
for para lá. Deus não julgará você. Seus antepassados julgarão você e o levarão diante 
do tribunal mundial de justiça. Se eles não fizerem isso, então eles não são bons. É 
terrivelmente sério quando contemplamos ter que edificar o fundamento futuro de 
esperança conforme a lei celeste dentro do tempo de nossa vida. (163-033, 1987.04.18) 
 
O que os pais devem fazer? O que devem estar ensinando para seus filhos? Verdadeiros 
mestres são aqueles que ensinam amor acima do conhecimento acadêmico. É claro que 
pais estão relacionados com seus filhos pelo sangue; contudo eles devem ser capazes de 
ensiná-los, baseados no amor; como se comportar como irmãos e irmãs, como esposo e 
esposa e como familiares, criando paz. Eduque-os com amor para se tornarem donos do 
amor, cumprindo sua responsabilidade paternal. (198-063, 1990.01.21) 
 
Exemplifique amor conjugal. Filhos dirão entre eles, “Papai e Mamãe são tão felizes 
juntos. Eu quero me casar logo e viver como eles também.” Eles verão isto com seus 
próprios olhos. Mães e pais devem educar seus filhos; isto é realmente para os pais. 
(260-296, 1994.05.19) 
 
Ensine seus filhos sobre mim. Fale a eles sobre o curso de sofrimento histórico que me 
submeti, e também deixe-os saber que chuvas de bênçãos se derramarão sobre suas 
famílias quando vocês apoiarem meu trabalho. (283-077, 1997.04.08) 
 
Pais compartilham suas vidas com seus filhos. Filhos, tendo recebido a partir de seus 
pais, devem de alguma forma retornar seu amor. Uma vez que pais e filhos alcançam 
unidade, nenhuma distinção existe entre eles. Com unidade completa, todas as coisas 
são aperfeiçoadas. Não há nenhuma necessidade de discutir santidade ou outras coisas 
diante de Deus. Crie perfeita unidade fundada no amor. (301-119, 1999.04.25) 
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4.7 Nunca briguem na frente de seus filhos  
 
Quando esposo e esposa não estão unidos, não há nenhuma paz ou liberdade. Se você 
quer paz, você deve unir sua mente e seu corpo. Esse é meu preceito principal. Santos 
acreditavam serem santos, em contraste com o restante do mundo que era mal. Tudo deu 
errado desde o início. Quando mãe e pai, esposo e esposa estão desunidos, céu e terra os 
rejeitarão. Por outro lado, quando primeira, segunda e terceira gerações se tornam uma, 
as bênçãos de céu e terra se derramarão sobre você. (243-169, 1993.01.03) 
 
Quando vocês estão juntos com seus filhos, você e seu cônjuge nunca deveriam brigar. 
Jurem um para o outro que vocês nunca demonstrarão animosidade diante deles. Minha 
esposa e eu fizemos essa promessa. Como resultado, nossos filhos estão seguros que 
seus pais nunca brigam e que eles amam um ao outro mais do que qualquer outro casal 
do mundo. Eduque seus filhos para se tornarem a esperança do mundo superando 
qualquer rei ou rainha. Seus filhos devem querer viver como seu pai, e suas filhas 
devem querer viver como sua mãe. Essa é a verdadeira educação. (090-123, 1976.10.21) 
 
Seus filhos devem ser capazes de testemunhar que eles nunca viram seus pais brigando. 
Todos os tipos de situações podem surgir, você não concorda? Às vezes você está 
irritado e entra em discussão com seu cônjuge. Embora seu relacionamento matrimonial 
pode não estar funcionando da forma que você queria, não esteja indevidamente 
desanimado ou tentar forçar o assunto. Mesmo se você sente um forte desejo de expor 
suas opiniões, você deve parar no momento que seus filhos entram na sala. Você deve 
parar na hora. Por mais contrariado que você possa estar, não encare seu filho com um 
rosto irado. Essa é minha filosofia. Nossos filhos acreditam que seus pais estão sempre 
em paz um com o outro. Eles nos consideram os melhores pai e mãe do mundo. Sua 
mãe e seu pai são seu segundo Deus. Filhos que, quando perguntados, “Vocês querem 
Deus ou seus pais?” respondem que preferem seus pais, realmente agradam Deus com 
essa resposta. Esse amor filial é imensamente precioso. Essa é a educação mais preciosa 
que as pessoas poderiam receber.  
 
As emoções dos filhos giram ao redor de seus pais. Eduque seus filhos de tal forma que 
seus filhos desejarão ter esposas semelhantes às suas mães, e suas filhas desejarão 
esposos no modelo de seus pais. Mesmo se eles não encontram esses cônjuges, eles 
estão mais determinados a educar aqueles que encontrarem até esse nível. Esses são os 
frutos da verdadeira educação. A educação de coração começa na família. Casais 
briguentos direcionam Deus para fora de seus lares. Eventualmente eles expulsam seus 
cônjuges, seus pais e até mesmo seus filhos. Toda a família se desfaz. (165-094, 
1987.05.20) 
 
Ame seus filhos. Não é fácil ser mãe ou pai de alguém, nem é uma questão 
insignificante dar nascimento a filhos. Você precisa saber que filhos nascem para 
cumprir seu destino cósmico. Ancore seus filhos ao amor existente entre você e seu 
cônjuge, o qual está firmemente inserido na lei do amor verdadeiro eterno de Deus, com 
o amor vertical de céu e o amor horizontal de terra fundidos em unidade. Se você não 
concebeu seus filhos sob esses auspícios, você deve se arrepender. Se seus filhos se 
perdem, você deveria primeiro se arrepender antes de pensar em puni-los. Siga este 
método ao educar seus filhos. Ser pai é uma tarefa árdua. Não viva impensadamente.  
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Você não acha que eu tive momentos quando fiquei realmente zangado com a 
Verdadeira Mãe? Você acha que houve ocasiões nas quais eu poderia ter perdido a 
cabeça e falado duramente com ela? Se eu estivesse centrado em mim mesmo, eu 
poderia ter feito isso. No entanto, é nesses momentos que eu penso sobre Deus, sobre 
como Verdadeiros Pais agiriam e como o Verdadeiro Pai deveria se conduzir nessa 
circunstância. No entanto, se ela está em falta, eu posso discutir com ela mesmo ao 
ponto de derramar lágrimas amargas. Esposos são responsáveis por corrigir suas 
esposas. Contudo, nunca ofenda o nome dela. Baseando todas as suas relações com sua 
esposa na rocha do amor de Deus, você deve renunciar a todos os elementos e meios de 
comunicação conjugais satânicos que contradizem as leis de céu e terra. Por favor, 
entendam isto. (168-217, 1987.09.20) 
 4.8 Nem todos podem educar a juventude  
 
Por que os adolescentes são problemáticos atualmente? Isto é porque eles deixaram o 
seio do amor de seus pais. Começando na família, mesmo desde o ventre da mãe, tudo 
ocorreu às avessas. Quem vai endireitar a delinquência juvenil de hoje? A Igreja de 
Unificação deve fazer isto. Quanto dinheiro você precisaria gastar se adotasse uma 
estratégia financeira para resolver este problema? Uma educação universitária exige um 
financiamento substancial. Se as pessoas tivessem que investir a mesma quantia na 
aquisição da Igreja de Unificação para educar adolescentes como eles pagam por sua 
mensalidade na faculdade, a Igreja rapidamente se tornaria rica. Sabendo que cristãos e 
budistas nunca poderiam ter o luxo dos ensinamentos que membros da Igreja de 
Unificação receberam de graça, você deveria retribuir a graça que foi concedida a você. 
Um recipiente teria um embrulho esquisito preparado para guardar um presente 
precioso? Uma noiva vestiria trapos em seu casamento? Quem na terra estaria vestido 
como um espantalho quando estivesse na fila para herdar a pérola de grande valor? Isso 
seria uma afronta. (024-273, 1969.08.24) 
 
A maior dor de cabeça de Deus atualmente é o comunismo, seguido pelos cismas 
religiosos, motivo pelo qual fundei a Igreja de Unificação. Também há a promiscuidade 
adolescente. Vamos puxar estes desafortunados para fora da fossa, lavar seus corpos que 
estavam cobertos, e substituir suas roupas cheirando com fedor pútrido de excrementos 
por roupas brancas. Vamos edificá-los para que possam se tornar os filhos e filhas de 
pureza que podem entrar no palácio da nação celeste. (127-033, 1983.05.01)  
 
A juventude americana tem uma nação? Eles possuem o mundo? Eles vivem pelo lema 
“Apenas eu primeiro” e estão condenados ao fracasso. Mesmo a intelligentsia e a 
liderança militar não veem nenhum raio de esperança no horizonte. Esta é a realidade. 
Esse é o motivo pelo qual eu educo as pessoas; do contrário, tudo estará apenas indo 
para baixo. Qualquer que seja a direção que você olhe, não há nenhuma solução para 
qualquer dos problemas. As pessoas estão dizendo, “O Rev. Moon é nossa única 
esperança.” Isso não resume tudo?  
 
Como podemos verificar a degradação de nossa juventude? Como deveríamos acabar 
com o abuso de substâncias e todos os outros problemas semelhantes? Precisamos 
trabalhar começando no topo. O presidente, a CIA e todos os membros do Congresso 
deveriam trabalhar juntos para reformar o sistema de educação e aprovar leis que 
facilitarão o processo de limpeza da sociedade americana. 
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Quem pode lançar essa iniciativa prodigiosa? O Congresso ou o presidente podem fazer 
isto? Quem? Esta não é a situação somente da América, mas também do mundo. O 
problema é: Com que tipo de pessoas o Rev. Moon está trabalhando? Eu não posso 
fazer isto sozinho. Temos pessoas competentes na América, ou no Japão, ou na Coreia? 
Quando as pessoas fora de nosso movimento enxergam quão comuns são nossos 
membros, elas ficam muito desapontadas. Por outro lado, eu não posso trabalhar 
somente com pessoas fora da Igreja de Unificação porque elas são as mesmas pessoas 
que permitiram que a situação da sociedade ficasse pior. Eu teria que educá-las por 
várias décadas a fim de se tornarem capazes de trabalhar juntas. É por isso que estou 
trabalhando com a máxima gravidade e urgência para por fim a toda esta miséria. (146-
066, 1986.06.06) 
 
Você pode colher somente o que semeou. O mundo está girando em caos, pois está 
colhendo os frutos da imoralidade, o que é exatamente o que se espera depois de ter 
semeado as sementes da imoralidade. Por que os adolescentes descaradamente fazem as 
mesmas coisas que os levarão para o inferno? Alguém pode corrigir este problema com 
alguma forma de educação moral, ou por meio de poder militar ou econômico? Quem 
deveria superar estas limitações? (195-098, 1989.11.05) 
 
A América é um país muito complexo. As sementes semeadas através da Queda de 
Adão e Eva deram frutos na sociedade americana na forma de promiscuidade juvenil 
generalizada e gravidez na adolescência. Além disso, ela se encontra mal equipada para 
enfrentar esta crise. O estabelecimento militar, político e educacional fracassou em 
trazer um remédio efetivo. As perspectivas são muito sombrias. As pessoas cedem aos 
seus desejos físicos, trazendo um mundo de morte, um inferno na terra, no qual Satanás 
se deleita. A América está desprovida de formas para salvar a si mesma. Somente a 
Igreja de Unificação tem a solução. (207-321, 1990.11.11)  
 
Devemos fornecer educação de qualidade para nossa juventude, particularmente 
levando em conta que Adão e Eva caíram enquanto eram adolescentes. Vamos nutri-los 
no desenvolvimento de convicção moral, a capacidade para responder aos desafios da 
vida diária, e um sentimento de responsabilidade para a melhoria da sociedade como um 
todo. Vamos educá-los para se tornarem pessoas de integridade. (209-325, 1990.11.30) 
 
Tanto o mundo comunista como o mundo democrático precisam de mim para se 
unirem. Eles não são capazes de unificar o mundo devido à imoralidade e corrupção. A 
juventude americana tornou-se moralmente degenerada, caindo nas garras de Satanás. 
Agora, a geração mais jovem está entrando na minha esfera de redenção. Enquanto o 
mundo comunista se opõe a mim, a juventude da União Soviética ficam do meu lado. 
Eles podem mudar no clarão de um instante. Eu já comecei a reunir jovens para o 
propósito de educá-los. Em julho deste ano, teremos seminários para 3.000 jovens e 300 
professores das 80 principais universidades. Reitores e presidentes estão viajando por 
eles mesmos para se inscreverem para participar, e isto tem causado grande agitação. 
Meu nome no mundo democrático não pode ser comparado ao meu nome na União 
Soviética. (215-124, 1991.02.06) 
 
A humanidade está dividida em homens e mulheres. Filhos crescem como meninos ou 
meninas em suas famílias, evoluindo subsequentemente seu sentido de humanidade. 
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Este é o modelo básico de educação: se tratar os outros como membros de sua família 
estendida, pensando sobre eles e amando-os como se eles fossem sua própria carne e 
sangue, você está qualificado para entrar no céu original na terra. Contudo, nunca tive 
esse ambiente, e não posso morrer até o dia que possa obtê-lo. O que é sexo livre? Ele 
prediz a morte, a destruição total e o fim de toda esperança pelo ideal de criação de 
Deus. Ele é ferramenta de Satanás para manter o seu domínio sobre a terra, como vocês 
bem sabem. O Rev. Moon veio para a América e os convocou para saírem desse inferno 
da escravidão a fim de educá-los para que se tornem úteis para Deus e inúteis para 
Satanás. Arme-se bem e lute com as palavras da verdade. (216-107, 1991.03.09) 
 
Como Adão e Eva caíram quando estavam com dezesseis anos, Deus assume 
responsabilidade por aqueles que entram em seus vinte anos. Adão e Eva não 
cumpriram suas responsabilidades. Como podemos assumir responsabilidade pela 
juventude rebelde do mundo? O tempo deve vir quando Deus assume a tarefa de 
purificá-los em massa. Tal como Adão e Eva cobriram com vergonha suas partes 
inferiores com as folhas de uma figueira, atualmente adolescentes estão fornicando sob 
as árvores. Podemos somente colher o que nossos antepassados semearam. Quem pode 
limpar essa bagunça? Ninguém, somente o Rev. Moon. Podemos compreender a ideia 
do reino celeste na terra e no céu no nome dos Verdadeiros Pais centrando na vontade 
da verdadeira mãe e da educação dos verdadeiros filhos, famílias verdadeiras, clãs 
verdadeiros, tribos verdadeiras, nações verdadeiras, um mundo verdadeiro, um cosmos 
verdadeiro e o Deus Verdadeiro. (232-206, 1992.07.06) 
 
A família é mais essencial. Nenhum poder na terra, seja nacional, econômico, cultural, 
educacional ou religioso, pode conter o flagelo da ruptura familiar e da promiscuidade 
juvenil. Essa prerrogativa pertence aos Verdadeiros Pais. Nem Deus pode intervir, nem 
Satanás pode reverter os efeitos debilitantes de seus próprios atos perversos. Tal como 
Deus não pôde intervir no Jardim do Éden, Ele não pode intervir neste mundo. Quem 
pode intervir? Somente os Verdadeiros Pais podem intervir. Quem pode indenizar todos 
os males e destruições, e reparar os caminhos arruinados de amor forjados por falsos 
pais? Somente Verdadeiros Pais investidos com plenos poderes para transcender todas 
as coisas e impregnar todas as coisas e realizar todas as coisas, podem fazer isto. 
Ninguém mais. (283-229, 1997.04.13) 
 
Eu devo resolver os problemas dos jovens e da família. A despeito de nossa era hi-tech, 
nenhuma agência, seja governamental, econômica, educacional ou até mesmo artística 
pode dissipar o fenômeno mundial de promiscuidade juvenil e desagregação familiar. 
Reservo para mim essa prerrogativa. O mundo é exatamente da forma como descrevo 
para vocês. Pensem sobre isto seriamente: vocês não têm ideia de nossa posição 
privilegiada no cosmos. Estamos na posição de julgar este mundo, mas preferimos 
educá-lo com amor a partir da posição de representar os pais. Por favor, reflitam 
profundamente sobre a posição da Igreja de Unificação. (292-301, 1998.04.27) 
 
Eduque os estudantes do colégio, ensinando a eles o Princípio. Comece a planejar 
imediatamente. Para seguir desta forma pelo resto de sua vida, ensine suas ideias não 
apenas para seus descendentes, mas também para seus amigos, visto a partir da 
perspectiva providencial de Deus e baseado na lei celeste, sobre como as pessoas 
deveriam se conduzir adequadamente. Sabendo que educação é primordial. Devemos 
implementar nossos programas existentes nas escolas.  



80 
 

Ensine seletivamente as seções explicando o Princípio de Criação e a Queda do 
Homem, como também a Segunda Vinda à luz dos períodos providenciais paralelos na 
história, concluindo com o significado da bênção centrando nos Verdadeiros Pais. 
Restrinja-se a dar conferência por não mais do que seis horas. Forneça alguns livros 
para as pessoas lerem. Estenda alguns volumes para os professores também para seu 
estudo. Se você prover cada escola com doze cópias, isto ajudará a educar as pessoas.  
 
Esposas abençoadas e membros jovens cooperarão ao educar estudantes do colégio, 
representando suas mães e seus irmãos mais velhos, ou Eva e Caim respectivamente. 
Para indenizar os erros de Eva e Caim, a Associação de Esposas Abençoadas e a 
Federação de Jovens devem assumir essa responsabilidade. (295-072, 1998.08.17) 
 
Estivemos educando as pessoas sobre amor puro, mas agora elas precisam conhecer seu 
significado mais profundo. Educação do Amor Puro, enquanto ensina as pessoas a 
manterem sua pureza na terra, não abrange a questão da eternidade. Para se conectarem 
com a vida eterna através da bênção, elas devem entender a essência do Princípio. 
Devemos educar estudantes da escola elementar e colégio, alunos da graduação e até 
mesmo seus pais para que eles possam eventualmente serem abençoados. Depois disso, 
não precisaremos mais educá-los, porque a essência do Princípio irá fazer parte de seu 
currículo, começando desde a escola elementar e seguindo todo o caminho até os 
programas de Ph.D. (295-074, 1998.08.17)  
 
Eu tenho dirigido vocês para ativarem o Movimento do Amor Puro. Realize sua 
responsabilidade história em âmbito mundial. Por favor, saiba que estamos na estrada 
da tradição celeste para edificar o reino pelo redirecionamento de seus familiares e sua 
nação. (295-103, 1998.08.17) 
 
Eu tenho direitos de patente sobre a educação da juventude. Ninguém mais é 
competente para fazer isso. As pessoas simplesmente não têm nenhuma noção sobre 
como redimir as famílias decaídas. Seria ilegal violar meus direitos de patente. Que tipo 
de direitos de patente eu possuo? Os direitos de patente do amor, o direito de patente 
dos Verdadeiros Pais centrando no amor verdadeiro, o direito de patente da Verdadeira 
Família e da verdadeira linhagem. Eu posso conferir a vocês a linhagem de amor puro 
que prevalecerá por milênios ou mais. Esses são os direitos de patente que desfruto. 
Nessa base, você desfrutará liberdade ilimitada quando carregar meu selo de aprovação. 
(299-233, 1999.02.17) 
 
Como você vai parar a imoralidade sexual e o divórcio? Orientando as pessoas a 
aprenderem e seguirem meus ensinamentos. Muitos políticos, educadores, líderes 
religiosos e até mesmo a Máfia sabem que eles devem aprender a partir de mim. Esse é 
nosso direito autoral. É surpreendente; nossa verdade é mais potente do que a bomba 
atômica. (307-119, 1998.11.7) 
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Capítulo 5: Uma Vida Devotada à Educação 
 

 5.1 Por que o Reverendo Moon está trabalhando para educar 
pessoas  

 
Eu quero ser um mestre que dá para as pessoas verdade e amor verdadeiro. Isso é o que 
Deus quer que eu faça. Deus não tem Seu próprio corpo. Esse é o motivo pelo qual 
Deus precisa de pessoas que tenham corpo para trabalhar por Ele. Ele quer encontrar 
pessoas em quem possa confiar e dar a elas responsabilidade em Seu nome. A Igreja de 
Unificação, representando as religiões de hoje, deveria trabalhar em nome de Deus e 
pelo mundo que Ele deseja. Eu quero elevar os membros da Igreja de Unificação para 
serem as pessoas que podem dar amor para o mundo em nome de Deus. Educação deve 
ser executada baseada no amor paternal. Uma vez que as pessoas entendam a vontade 
de Deus, elas podem se transformar em pessoas verdadeiras de retidão. Uma vez que as 
pessoas aprendam a partir de mim, elas passarão a ter maior amor pelo mundo. Isso é 
uma coisa boa. Isso é uma coisa ótima. Devemos amar e ensinar o mundo em nome de 
Deus. Quem está fazendo isso? Vocês e eu estamos fazendo isto. (102-238, 1979.01.01) 
 
Eu fundei o movimento de Unificação para realizar a nação celeste na terra, o ideal 
definitivo da humanidade e de Deus. Nosso movimento é o melhor esforço humano para 
reviver as religiões e educar as pessoas. É historicamente inevitável que um movimento 
espiritual como o nosso, que advoga uma visão totalmente diferente das coisas, enfrente 
oposição dos grupos religiosos estabelecidos. Todo movimento religioso enfrenta dura 
perseguição e hostilidade desde o início. Somente quando nosso movimento supera as 
dificuldades, podemos nos tornar os líderes principais das futuras gerações. Podemos 
ver exemplos disto na história da religião, por exemplo, Judaísmo, Cristianismo, etc. e 
até na democracia e no comunismo. (129-298, 1983.11.25) 
 
Vindo da Coreia, um pequeno país na Ásia, eu tentei ativamente sacudir a América 
centrando na vontade de Deus. Contudo, a América já perdeu seu fundamento espiritual 
quando cheguei. Era previsível então que eu seria duramente caluniado e incriminado ao 
invés de ser bem recebido. Minha missão dada por Deus não é algo que eu posso tentar 
uma vez e então desistir se não funcionar a forma que devia ser. A despeito de ser 
perseguido e negligenciado pela América pelos últimos treze anos, eu devo ser o 
indivíduo representando o ideal de Deus e criar esse tipo de família e tribo. Eu tenho 
que ser o exemplo vivo para os jovens americanos. Assim, tenho me esforçado para 
estabelecer a família e tribo, representando o mundo, seguindo a Vontade de Deus. Eu 
tenho devotado minha vida para criar um novo tipo de pessoas, que possam viver para o 
benefício do mundo, no lugar da América e dos cristãos. 
 
Primeiro de tudo, pelos últimos trinta anos tenho feito um firme fundamento de ideais e 
educação centrados em Deus em 100 ou mais países, mobilizando acadêmicos de todo o 
mundo. Segundo, o ideal da nação celeste na terra não pode ser edificado somente em 
um fundamento espiritual. Portanto, eu tenho investido continuamente nos maiores 
desenvolvimentos tecnológicos e científicos.  
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Terceiro, eu estive criando um fundamento financeiro em âmbito mundial e tenho 
estudado e investigado uma forma para desenvolver um método internacionalmente 
cooperativo para ter um sistema monetário do futuro, a fim de realizar a vontade de 
Deus na terra. Quarto, eu tenho desenvolvido um órgão em nível mundial de opinião 
pública, a fim de orientar a sociedade humana no caminho certo. Além disso, eu estou 
ativamente envolvido em muitas partes diferentes do mundo. Todas as minhas 
atividades estão diretamente conectadas com minha missão: realizar a vontade de Deus 
na terra. (135-236, 1985.12.11) 
 
Eu tenho investido minha vida para estabelecer o mundo de amor. Depois de viver 
sessenta e seis anos para o bem público ao invés de meramente para o avanço privado, 
eu, um dia, descobri a mim mesmo me tornando mundialmente conhecido. A Coreia 
precisa de mim agora. A América, Japão e China precisam de mim agora. Eu devo 
compartilhar meus ensinamentos com eles. A Igreja de Unificação deve educar o 
mundo. As pessoas podem lutar contra nós quanto elas quiserem. Eu estou muito 
ocupado para prestar atenção a elas. (140-322, 1986.02.14) 
 
O que devemos fazer hoje? Devemos amar Deus e a humanidade como indivíduos. Sem 
ter amado Deus e a humanidade, ninguém pode ir até Deus. Esse é o motivo pelo qual 
tenho amado a humanidade. Embora a América tem me tratado tão duramente, eu ainda 
amo esta nação. No meio de ações judiciais e prisões, eu fundei o The Washington 
Times e criei organizações para inspirar políticos a trabalharem por uma causa maior. 
Todos devem amar a humanidade. Esse é o motivo pelo qual os membros da Igreja de 
Unificação de todas as raças me amam. (147-214, 1986.09.21)  
 
Sendo que estive educando os membros por toda a noite, eu ainda me sinto um pouco 
cansado agora. Contudo, há muito a ser feito sempre que penso sobre minha 
responsabilidade. Eu às vezes adormeço no carro. Quando cochilo assim, eu me 
pergunto, “Para quem estou trabalhando tanto ao ponto de cochilar assim?” Se eu estou 
cochilando porque estou tão cansado do trabalho que faço para meu próprio benefício 
ou somente para o benefício dos meus filhos, então eu não posso me colocar diante de 
céu e terra. Mas porque estou trabalhando até me sentir morto de cansaço para o 
benefício de céu e terra, eu me sinto bem. (158-139, 1967.12,26) 
 
O homem que tem agonizado mais sobre os problemas da vida está de pé diante de 
vocês. Eu nunca pude questionar se Deus existe ou não, a menos que pudesse realmente 
sentir e experimentá-lo. Eu estabeleci um sistema de pensamento que qualquer pessoa 
inteligente pode aprender em quatro dias. Nem mesmo quatro dias. Eu tenho o 
fundamento para inspirar as pessoas em um dia. Os coreanos não sabem que eu tenho 
uma arma incrível que a Coreia poderia utilizar para inspirar o mundo inteiro. Porque 
eles não sabem, eu os ensino para entenderem. Quem os ensinará? Ocidentais virão para 
ensiná-los. (163-123, 1987.04.19) 
 
Os comunistas não têm o conceito de servir o mundo bom em sua ideologia política. A 
essência do comunismo é que os comunistas devem expandir sua influência para o 
benefício do comunismo. Ela quer enfraquecer o fundamento do mundo livre e destrui-
lo. Esse é o problema. Esta é uma ideia muito desiquilibrada. Então, o que irá equilibrar 
a ideia deles? É a educação moral que fará esse trabalho.  
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Jornalistas renomados em nível mundial devem trabalhar juntos para pararem a América 
e a União Soviética de influenciarem o mundo somente para seus próprios benefícios 
nacionais. A mídia deve anunciar publicamente a forma de trazer harmonia para o 
mundo. Contudo, eles não estão fazendo seu trabalho. Esse é o problema. Assim, agora 
estou tentando inspirar a mídia do mundo. A Associação Mundial de Mídia é parte 
desse esforço. Vocês devem entender bem a União Soviética, América e Europa. Vocês 
devem conhecer a situação da África, e da América do Sul. Ao escavar a realidade, 
devemos deixar as pessoas saberem que os relatos da mídia têm sido muito parciais.  
 
Eles não relatam as notícias a partir de uma profunda consideração com o mundo ou 
preocupação com o público, mas para o benefício de um jornal, uma empresa de 
comunicação ou uma nação. Esta realidade tem resultado em um prejuízo fatal para o 
mundo. Devemos corrigir estas faltas do passado. Esse é o motivo pelo qual a mídia 
deve estar conduzindo o movimento para orientar o mundo pelo caminho correto a 
partir de agora. A mídia deve se unir para ensinar o mundo o caminho correto. Contudo, 
somente a mídia não é suficiente. A menos que criemos um sistema unificado de 
liderança, com acadêmicos e pessoas da mídia bem conhecidos, as pessoas não 
acreditarão em nós. Neste momento, o mundo já não confia na mídia. Entretanto, as 
pessoas geralmente confiam nos acadêmicos. Devemos encontrar uma nova forma de 
educar a humanidade com professores bem conhecidos e a mídia em conjunto.  
 
Deveríamos ter um centro de educação de liderança. Não deveríamos permitir que a 
União Soviética assumisse essa reunião de cúpula. Não deveríamos permitir que a 
América ofertasse soluções para os problemas mundiais meramente para o benefício de 
seus próprios interesses nacionais, perturbando assim o resto do mundo. Não 
deveríamos deixar as coisas acontecerem ao custo do mundo. Devemos desenvolver o 
sistema para ter os maiores líderes do mundo juntos para encontrar a solução para o 
benefício do mundo. Para realizar isto, deveríamos trabalhar juntos com acadêmicos do 
mundo para revelar publicamente nossa posição comprovada, porque trabalhar com a 
mídia não é suficiente. Isso é o que devemos fazer.  
 
O que estou fazendo é reunir pessoas da mídia, acadêmicos e outras pessoas de 
reputação e inspirando-as a viverem para o benefício do mundo. Elas estiveram 
brigando umas com as outras, divididas entre esquerda e direita. Logo que me 
encontram, elas começam a compreender que deveriam trabalhar juntas pela causa mais 
elevada. Eu quero ter a mídia trabalhando pelos interesses públicos do mundo. O que 
temos agora não é suficiente para realizar esse objetivo. Ninguém nos aprovou 
publicamente até agora. Precisaremos de outros 10 ou 20 anos para ver nossos 
resultados aprovados pelo público. O que deveria acontecer agora é que as pessoas da 
mídia, juntamente com os acadêmicos, devem mudar o fluxo das coisas. Isso é o que 
estou tentando fazer na América. (165-160, 1987.05.20)  
 
A razão que quero a unificação da Coreia agora não é somente para o benefício da 
Coreia. Eu quero criar o povo que possa transcender barreiras nacionais e realizar a 
liberação da terra natal de Deus. Eu quero que eles tenham as ideias proativas e sejam 
capazes de ensinar de forma sistemática e lógica suas ideias para os outros, e 
eventualmente mudar e digerir a sociedade. (172-041, 1988.01.03)  
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A humanidade tem a tarefa de realizar a família global ideal de amor através de 
cooperação internacional, depois de ter superado conflitos ideológicos e recuperado sua 
moralidade. E nova ideologia orientadora deve nascer na Ásia onde ensinamentos 
espirituais da humanidade têm se originado por toda a história. A ideia que estou 
proclamando e ensinando em uma escala mundial é o Deusismo. (193-322, 1989.10.12)  
 
Estou gastando uma grande quantia de dinheiro pela Coreia. Eu trouxe coreanos para a 
América para serem educados e também estou investindo enorme quantia de dinheiro na 
América. Coreanos podem imaginar por que o Rev. Moon gasta tanto dinheiro na 
América, e não na Coreia. Se posso mover a América, então posso encontrar uma forma 
para unificar a Coreia. Posso até mesmo unificar a Ásia. Esse é o motivo pelo qual trago 
dinheiro da Coreia e invisto na América. Com amor, estou investindo a mim mesmo, 
minha fortuna, e toda a Igreja de Unificação para o benefício da América. Quando você 
investe algo com amor e carinho, e as pessoas passam a conhecer a verdadeira natureza 
de seu investimento, compreendendo que o que estou fazendo é bom, então elas vão 
querer vir até você. Os americanos certamente vão querer vir para inclinar para nós e 
descansar sob a sombra de nossa árvore. Amor é a única forma que podemos inspirar 
todas as nações que estão sob a sombra da árvore. (194-291, 1989.10.29)  
 
O que o Rev. Moon fará, uma vez que vença sobre o comunismo? Vencer sobre o 
comunismo não é meu objetivo final. O que eu deveria fazer ao vencer sobre eles? Para 
qual propósito estou lutando contra o comunismo? Meu objetivo não é destrui-los. 
Penso sobre como resolver os problemas depois disso. Por isso, agora estou educando 
pessoas por todo o Japão. Até agora estive conduzindo esta educação centrando na 
América. Entretanto, a partir de agora criarei uma associação de apoio com os líderes 
principais dos mundos comunista e democrático para trazer pessoas de todo o mundo e 
educá-las. Nossa educação é o verdadeiro vencedor. Se não podemos inspirar o mundo 
com esta nossa grande arma, isto mostrará as limitações de nossa liderança. Isto também 
demonstrará a incompetência de lidar com o que você tem. O tempo certo chegou para 
educar o mundo. Eu posso unir as várias raças na América. Eu posso unir os africanos, 
hispânicos, asiáticos e americanos europeus. Devemos educar os americanos. Até agora, 
educamos quatro mil pessoas na América. Temos feito isso pelos últimos cinco anos. Os 
líderes da nação agora sabem sobre nós. (201-245, 1990.04.28)  
 
Devemos educar ex-presidentes das nações e líderes de finanças do mundo. Devemos 
reunir políticos e ensiná-los o Pensamento de Unificação. Devemos ensiná-los o 
Deusismo e o Pensamento Ala-Cabeça. A Federação para a Paz Mundial deve levar os 
problemas do mundo a um fim. Quem pode mover ambos os mundos comunista e 
democrático? O Papa pode fazer isto? Billy Graham pode fazer isto? Não. Eu devo fazer 
esse trabalho. (203-134, 1990.06.23)  
 
Tudo que a Igreja de Unificação faz está conectado com educação. Sempre que nos 
encontramos, você aprenderá algo. Eu posso facilmente falar até passar da meia-noite. 
Vocês às vezes podem me dar a desculpa, “Você não é mais tão jovem. Você deve estar 
cansado, e já passa da meia-noite. Você precisa ir para a cama e descansar.” E então 
vocês se levantam para ir. Então eu diria, “Seus tolos, vocês estão cansados e querem ir 
para a cama. Vocês estão tentando me mandar embora para seu próprio benefício, não 
é? Sentem!” Então vocês ficam vermelhos e sentam. Muitas pessoas tiveram vergonha 
dessa forma.  
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Vocês não têm nenhuma ideia sobre quanto sangue e suor derramei para ter certeza que 
vocês aprenderam algo. (203-309, 1990.06.27)  
 
Baseado nos problemas educacionais na Coreia, as pessoas agora estão reconhecendo 
que a Igreja de Unificação é absolutamente necessária. As pessoas pensam que a Igreja 
de Unificação é absolutamente necessária para endireitar as mentes das pessoas das 
ideias do pensamento comunista. Porque o tempo amadureceu, podemos proclamar os 
Verdadeiros Pais. (204-195, 1990.07.11)  
 
Santos e sábios têm tentado resolver os problemas de suas sociedades através da 
educação. Mas eu ensino vocês a resolverem primeiro o problema mente-corpo. Vocês 
devem unificar suas mentes e seus corpos centrando em suas consciências antes de 
tentarem criar paz mundial. (206-083, 1990.10.03)  
 
Eu tenho reunido pessoas de importância e formadoras de opinião, centrando na 
Conferência Americana de Liderança (ALC), para inspirá-las a trabalharem para Deus. 
Eu acredito que devemos mudar essas pessoas. Não é fácil mudar toda a população do 
mundo. Entretanto, as pessoas que estão governando cada nação são realmente um 
número definido de pessoas. Se esses líderes podem mudar, o mundo inteiro pode ser 
transformado. Ninguém pode superar nossa ideologia em uma base lógica. Nenhuma 
ideia filosófica ou ideia religiosa pode. (210-208, 1990.12.23) 
 
A ideologia Ala-Cabeça não é para meu próprio benefício, mas para toda a raça 
humana. A ideologia de Deus é a ideologia da humanidade. Ela não é apenas minha 
própria ideologia, nem é o princípio que pertence somente à Igreja de Unificação. Ela é 
o princípio que todas as pessoas do mundo devem seguir. O princípio foi descoberto 
porque eu investi a mim mesmo completamente para cumprir a responsabilidade como 
um profeta. Eu não fiz isto por meu próprio clã ou povo, mas por todas as pessoas. É 
para todas as pessoas. Não é meu próprio princípio. Você deve pensar dessa forma 
também. Essa é a única forma que você pode ir além das igrejas cristãs estabelecidas. O 
princípio não pertence somente à Igreja de Unificação. (214-341, 1991.02.07) 
 
Sou conhecido como o líder anticomunista mundial. Contudo, meu movimento 
anticomunista não tem qualquer propósito politico ou econômico. Eu simplesmente 
tenho indicado o fato que a ideologia comunista não está baseada na verdade. Eu 
somente demonstrei a alternativa e desenvolvi o movimento Vitória sobre o Comunismo 
(VOC) para propósitos educacionais. (219-123, 1991.08.28) 
 
Tenho trabalhado para que Deus e as pessoas possam se encontrar. Esta não é uma 
tarefa fácil. Até agora, os santos têm ensinado você a resolver os problemas mais 
externamente. Contudo, não importa quanto eu ensine você, eu não posso resolver para 
você seu problema de desunião mente-corpo. (224-164, 1991.11.24) 
 
Eu costumava orar por doze ou dezessete horas direto. Isso é o que suportei para 
descobrir a verdade. Eu tenho orado com lágrimas e profunda lamentação por dezenas 
de anos em muitas circunstâncias miseráveis. Comparado com minha situação, quão 
confortável tem sido suas vidas. Imagine-se em meus sapatos. Eu devo ensinar as 
pessoas a qualquer momento e em qualquer lugar. Como vocês podem herdar essa 
tradição? Isso é o que Deus e os Verdadeiros Pais querem que vocês façam.  
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A missão da minha vida é como educar as pessoas a qualquer sacrifício. Se você quer se 
unir a mim, você deve ter o mesmo objetivo em mente. (246-079, 1993.03.23) 
 
Tenho me colocado na linha de frente na rota da providência de restauração. Agora eu 
quero criar a forma para salvar as pessoas que estão famintas e morrendo de fome. Esse 
é meu projeto final. Kim Il-sung comunicou a seu povo que me encarregou de 
desenvolver as Montanhas Keumgang como parte de seu projeto econômico nacional. 
Entretanto, não me concentro muito nesse projeto porque acredito que educação seja 
mais importante do que fazer dinheiro. Educação deveria ser a prioridade. Eu quero 
assumir responsabilidade pelo vácuo ideológico na Coreia do Norte através das minhas 
ideias. O mesmo serve para a antiga União Soviética. (267-040, 1994.12.27) 
 
Não importa onde eu esteja, eu devo educar as pessoas. Onde quer que eu vá e o que 
quer que eu faça, eu devo ensinar as pessoas. Vivendo dessa forma, eu não me sinto 
incomodado. Eu sinto que estou fazendo meu trabalho. Quando falar, você deve 
derramar suor e lágrimas. Poder gera poder. Boas condições geram boas condições. 
Mesmo se eu memorizo todo o rascunho do que irei falar, eu oro muito no dia do meu 
discurso. (279-312, 1996.09.22) 
 
O primeiro estágio para a Cerimônia da Bênção Sagrada Internacional para os 360 
milhões de casais, que realizei no dia 13 de junho, é o fruto da educação que tenho dado 
por toda a minha vida para o benefício da realização de famílias ideais. Aquelas pessoas 
que participaram na cerimônia de bênção prometeram para Deus serem verdadeiros 
esposos e esposas para se tornarem verdadeiros pais criando famílias verdadeiras 
baseados no amor verdadeiro. Temos conduzido uma revolução histórica de amor 
verdadeiro centrando no movimento da família verdadeira, para o benefício da paz 
mundial. (294-068, 1998.06.11) 
 5.2 Coreanos - Despertem!  
 
Atualmente, devemos transcender todas as barreiras e limites com a ideia de unificação 
e juntar todos os trinta milhões de pessoas da Península coreana. Devemos educar todos 
os jovens na rua. É assim como é urgente nossa situação. Devemos fazer isto. Do 
contrário, não vejo nada impedindo a ruína. (015-341, 1965.12.07) 
 
Deveríamos intensificar nosso trabalho no treinamento e educação das pessoas nas 
escolas e nos escritórios de governo. É indelicado se impor sobre estas pessoas? Vocês, 
homens, pensem sobre isto. É rude fazer isso? Vocês na plateia, o que vocês acham? 
Vocês se sentem bem sobre isto? É suficientemente bom arriscar sua própria vida? Você 
não tem tempo para pensar. Você deveria ser muito sério. (017-153, 1966.12.11) 
 
Quando você sai para lutar, faça isso na posição de pais. Mesmo se você está lutando 
contra seus inimigos, de forma definitiva, eles são como seus filhos. Nosso lema é 
derramar suor pela terra, lágrimas pela humanidade e sangue pelo céu, com o coração de 
um pai e o corpo de um servo. Somente através desses meios podemos restaurar 
completamente o mundo. O objetivo mais elevado de educação de Deus é para criar 
esse tipo de pessoas. (017-338, 1967.04.30) 
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Coreanos se distinguem individualmente, e você pode dizer que eles são pessoas de 
excelente qualidade. Contudo, pais coreanos não conduzem seus filhos de forma 
adequada. Assim, como seus segundos pais, deveríamos educá-los para se tornarem 
grandes pessoas. Isso é o que a Igreja de Unificação deve fazer. (018-237, 1967.06.11) 
 
Mesmo se eu devo morrer, o pensamento de unificação sobreviverá. O tempo de 
trabalhar centrando nas igrejas já passou. É tempo de trabalhar no nível nacional. Não 
pensem que iremos entrar na política. Esse não é o caso. Devemos educar as pessoas, 
ensinando-as a ideologia correta e como viver vidas boas. Durante a década de 1970, 
devemos ensinar o Pensamento de Unificação para todos os coreanos. Por favor, 
entendam que isto é o que Deus quer que façamos. (027-245, 1969.12.24) 
 
Dia e noite precisamos estar pensando sobre como restaurar a Coreia, tanto sul como 
norte. Coisas externas não são o problema. Mesmo se Sul e Norte da Coreia são 
unificados, como educaríamos os jovens que cresceram na Coreia do Norte? Eles são 
comunistas completamente fanáticos. Como deveríamos transformá-los e inspirá-los 
para resistirem ao comunismo Maoista e Stalinista em nosso favor? Como devemos 
transformá-los em Caims que se rendem e lutam em favor de Abel? A menos que 
alcancemos isto, não podemos trazer a unificação da Coreia no verdadeiro sentido, 
resolvendo todo ressentimento histórico nos colocando diante do Céu, e aparecendo 
diante do mundo novamente como uma nação soberana unificada. Esse é o caminho que 
estamos destinados a seguir. (030-021, 1970.03.14) 
 
Primeiramente lançamos nossa educação de Vitória sobre o Comunismo (VOC) durante 
a movimentada estação de transplante de arroz. Se os agricultores negligenciassem seu 
trabalho nessa semana, toda a produção anual de sua aldeia seria arruinada. Você não 
pensa assim? Eles não fugiriam dizendo, “Por que você nos importuna neste momento? 
Por que você não vem no final do outono ou no inverno?” Realizamos agora com muito 
sucesso o décimo seminário contra todas as probabilidades. O mundo espiritual está 
disposto a nos ajudar, os antepassados não têm escolha a não ser nos apoiar, trabalhando 
através de seus descendentes na terra e os inspirando a participar dos seminários. Uma 
vez que tenham recebido educação aqui, eles sentirão saudade do seminário. (034-041, 
1970.08.29) 
 
O CARP está se desenvolvendo em uma organização poderosa nos campus. 
Acadêmicos estão começando a compreender que somos uma preocupação crescente 
que eles precisam lidar e conhecer mais. Recentemente, 55 estudiosos participaram de 
nosso seminário de Pensamento de Unificação na Christian Academy House. Houve um 
artigo sobre nós que certamente se tornará um problema. Tudo isso não aconteceu 
através de nosso próprio projeto. Eles vieram até nós e ouviram nossos ensinamentos, e 
concluíram por eles mesmos que o Pensamento de Unificação é a verdade que pode 
unificar as religiões mundiais, e que ele é o novo princípio orientador para estudantes 
universitários e os jovens para ajudar a resolver as questões problemáticas da ausência 
de valores e a carência de moralidade. Eles ficaram entusiasmados depois que 
aprenderam o que ensinamos para eles. Alguns deles disseram que trariam alguns 
acadêmicos proeminentes se soubessem que o conteúdo que seria oferecido seria tão 
rico. (039-269, 1971.01.15) 
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No momento que as pessoas participam do seminário de quarenta dias, elas geralmente 
chegam ao ponto onde podem oferecer suas vidas para a Vontade de Deus. No final do 
seminário de sete dias, elas geralmente decidem deixar o passado para trás e trabalhar 
pela a Vontade de Deus. Eu criei um ponto para entrevistá-las para determinar suas 
intenções e resoluções. Aquelas dispostas a devotarem suas vidas pela Vontade de Deus 
seguem mais tarde para participarem do seminário de vinte e um dias. Elas estariam 
dispostas a morrer pela Vontade de Deus neste estágio? Essa é a questão. Nossa 
educação gira em torno de sabermos se estamos dispostos ou não a dedicar nossa vida 
inteira pela Vontade de Deus. Depois do seminário de 21 dias, as pessoas deveriam 
sentir intensamente que são filhos de Deus. Educamos as pessoas até esse nível.  
 
O seminário de quarenta dias potencializa as pessoas a trabalharem em favor de Deus, 
dando tudo de si para lutar por Ele. Tal como Deus esteve labutando assiduamente na 
condução da providência de restauração por toda a história, assumindo responsabilidade 
por tudo, as pessoas precisam ser ajudadas a alcançarem o nível onde estão, de fato, 
trabalhando em benefício de Deus. Vamos sistematizar nosso currículo na realização 
destes objetivos. Você pode explorar várias opções na pesquisa do excelente. Adote 
uma abordagem eclética no estudo dos sistemas educacionais ocidentais e orientais. 
(075-093, 1975.01.02) 
 
Em 1967 eu disse para o Departamento de Inteligência Coreano que eles deveriam me 
colocar responsável pela educação dos norte-coreanos, que, como jovens que 
experimentaram o sabor amargo do regime comunista, precisam ser iluminados pela 
teoria da Vitória sobre o Comunismo (VOC). Contudo, o Departamento de Inteligência 
zombou da ideia de encarregar a Igreja de Unificação com um programa de reorientação 
dos norte-coreanos. Você não pode imaginar o desprezo deles. A despeito de tudo isso, 
eu continuei a investir nosso fundamento. Eu tenho enfatizado muito a necessidade de 
acelerarmos o processo de educação pública para as autoridades locais. Essas 70.000 
personalidades lá fora podem se tornar os ramos que brotarão folhas, ou seja, os 
cidadãos sob suas jurisdições. Para empregar a terminologia comunista, elas são as 
“células” que devem viver. Quando todas as folhas são comidas por insetos ou morrem, 
os galhos, troncos e raízes certamente morrerão também. O que deveríamos fazer com 
essas 70.000 pessoas? Vocês podem não saber, mas muitos oficiais superiores da força 
aérea, exército e marinha, incluindo generais e almirantes bem conhecidos, como 
também chefes de associações de veteranos, têm se submetido aos nossos programas de 
treinamento de CAUSA na América. (135-253, 1985.12.12) 
 
Em muitos aspectos, a nova primavera está soprando sobre a humanidade, 
especificamente no mundo livre. Eu não sei se há um sopro de primavera no mundo 
comunista. Contudo, o tempo deles acabou. Eles falharam naquilo que queriam fazer no 
início. A nova primavera está soprando centrando nas ideias do Rev. Moon. Novos 
brotos surgem em seus corações. Começamos a educar líderes de base de todas as 
cidades da Coreia. A partir de onde brotam as flores? De baixo? De onde? Flores 
brotam a partir da parte mais macia do galho. As famílias desses líderes de base são 
como os novos brotos. Se elas desabrocham em flores, a Coreia terá esperança. Seul não 
será invadida por espiões. Sem educar adequadamente os líderes de base, não podemos 
liberar a Coreia do Norte. Eles nos dominarão. É um assunto urgente educar os líderes 
de base. Devemos plantar as novas sementes. Quando surgem os brotos centrando nos 
líderes que educamos, devemos fazê-los crescer como árvores. (142-255, 1986.03.12)  
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Eu edifiquei este fundamento diante da oposição em âmbito mundial. Seremos capazes 
de trabalhar dezenas, ou mesmo centenas de vezes mais rápido em um ambiente mais 
propício. Eu falo a vocês desta maneira porque os considero como minha família. Por 
favor, lembrem de sua responsabilidade e comecem a semear suas sementes nos 
corações dos 120.000 líderes de base da Coreia. A Federação Internacional para a 
Vitória sobre o Comunismo (IFVOC) e a Igreja de Unificação devem desempenhar seus 
papéis de influenciar políticos e fornecer a eles um claro e positivo plano de ação ao 
lidar com o comunismo. Vendo o governo coreano totalmente à deriva, não temos 
nenhum outro recurso a não ser assumir a iniciativa e estarmos firmemente enraizados, a 
fim de obtermos uma boa compreensão da situação. (142-256, 1986.03.12)  
 
Eu pedi os livros da Teoria da Vitória sobre o Comunismo, o Pensamento de Unificação 
e o Princípio de Unificação para vocês, pagando por eles do meu próprio bolso para 
vocês utilizá-los como manuais em suas cidades. Se estes ensinamentos são 
disseminados, a Coreia não perecerá. A Coreia alcançou este padrão de viver a despeito 
da trágica Guerra da Coreia e seus efeitos devastadores sobre as duas décadas seguintes, 
porque os coreanos investiram muito na educação de seus filhos. Embora as 
universidades às vezes tenham sido citadas depreciativamente como educação “torre de 
marfim,” educação é sem nenhuma dúvida importante. Precisamos equipar as pessoas 
com a ideologia certa. Eu sei com certeza que somente então os coreanos podem seguir 
para se tornarem líderes mundiais.  
 
Esta não é minha ideologia, mas sua. Com ela, você pode orientar as pessoas em 
qualquer sociedade, em qualquer cultura e em qualquer país desenvolvido. Você pode 
assimilar a cultura de países desenvolvidos. Coreanos são loucos para migrarem para os 
países desenvolvidos. Quem quer que esteja equipado com meus ensinamentos, 
ultrapassará os oceanos.  
 
Precisamos treinar as pessoas durante os próximos três anos desde 1986 até 1988. 
Seguindo os Jogos Asiáticos de 1986 e as Olimpíadas de 1988, dentro de três semanas, 
Kim Il-sung seguramente irá propor a realização de eleições unificadas em ambas as 
Coreias do Sul e do Norte. O mundo livre vai aceitar isto também. Se isso acontece, A 
Coreia do Sul será empurrada para um canto de onde não conseguirá se liberar. Tendo já 
se organizado clandestinamente de forma antecipada, eles empurrarão por eleições a 
serem realizadas. Conhecendo a urgência da situação, aqueles de vocês que dormem, 
bebem ou brincam, perecerão. Aqueles de vocês que não são pegos de surpresa, não 
falharão. (142-260, 1986.03.12)  
 
Quem pode fornecer educação pública na Coreia? Eu posso. Alguns oficiais do governo 
anunciaram que eles educaram 195.000 pessoas através do Movimento do Povo para a 
Reconstrução. Na realidade, esse número incluía os 165.000 que nós educamos. Eles 
pediram minha permissão para incorporar nossos resultados nas estatísticas deles, e eu 
disse para eles irem em frente. Esse é o estado dos assuntos no governo coreano. Quem 
está conduzindo o Movimento Nova Vila? Eu fui o primeiro a organizar as cooperativas 
agrícolas. Esta nação não pode ser salva sem alguma ideologia relacionada com a Igreja 
de Unificação. Nestes dias, o governo está conduzindo um seminário de quarenta dias 
sob o nome de “Educação Nova Vila.” Até mesmo a ideia de um seminário de quarenta 
dias veio de mim. (148-121, 1986.10.05)  
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A teoria do comunismo é mais extensa. Não é uma tarefa simples compartilhar nossas 
ideias uma a uma com aqueles que vêm de um fundamento filosófico. Considerável 
experiência é requerida ao analisar e propor o Marxismo-Leninismo. Contudo, devemos 
educar todas as pessoas na Coreia do Sul em um curto tempo e aumentar o escopo da 
educação na Coreia do Norte, uma vez que eleições unificadas sejam realizadas. Uma 
vez que alguém tenha sido doutrinado no materialismo dialético, é quase impossível 
virá-lo em 180 graus.  
 
O governo sul-coreano esteve tentando reeducar espiões norte-coreanos que foram 
completamente doutrinados na ideologia comunista. Quando nós os ensinamos, eles 
admitem que estamos certos. Contudo, eles se tornam demasiadamente acostumados 
com sua velha forma de pensamento, semelhante a fumantes que sabem que seu hábito 
irá matá-los um dia, e ainda são incapazes de se separar do sabor viciante da nicotina. 
Eles diriam, “Você fracassou em tornar isto tão delicioso como minha crença antiga. 
Como você pode extirpar algo que tem sido parte de mim por tanto tempo? Eu sei que 
você está certo. Baseado em sua teoria, eu não posso negar que Deus existe. É um fato 
que todos possuímos características duais, como você disse. Eu posso entender que a 
Causa Primeira possui características duais da mesma forma como os seres resultantes. 
Mas isto não é tão saboroso como as minhas ideias comunistas.” Eles não gostam do 
sabor. Eles são incapazes de se libertarem do pensamento padrão programado em suas 
mentes por toda a sua vida. Comunistas se sentem estimulados pela ideologia 
comunista, mas eles não experimentam esse estímulo conosco. Esforços excepcionais 
são necessários para matar velhos hábitos. (172-190, 1988.01.21)  
 
Cerca de 900.000 participantes foram submetidos ao nosso programa oficial de quatro 
dias pelos últimos vinte anos através das atividades da Federação Internacional para 
Vitória sobre o Comunismo (IFVOC). Apreciamos as preciosas realizações de ter 
ajudado tantas pessoas a revolucionarem completamente suas vidas. Além dos esforços 
da IFVOC, outros 2 milhões de pessoas foram expostos às nossas ideias. Embora nem 
todas se juntaram à Igreja de Unificação, elas ainda formam uma importante base de 
positividade para nosso movimento. Mesmo o governo coreano não está ciente da rede 
que estabelecemos, correndo como veias por todo o país. (203-139, 1990.06.24)  
 
Mais de um milhão de pessoas participaram em nossos seminários de três dias da 
IFVOC. Cerca de dez milhões participam das reuniões da IFVOC por todos estes anos. 
Ao todo, cerca de 40 a 70 milhões de pessoas foram contatadas de um jeito ou de outro 
em algum momento. Você pode não vê-los, mas uma vez que surge a notícia que vou 
falar, enormes estádios podem ser preenchidos com cem mil pessoas em três dias. (232-
172, 1992.07.03) 
 5.3 O esforço para alcançar o mundo  
 
Quando ensinei o povo japonês a nossa ideologia anticomunista, seus olhos se abriram 
com surpresa. Quando a Coreia estava sob a ocupação japonesa, eu estudei no Japão, 
por isso estou pessoalmente muito interessado no Japão. Eu disse para nossos membros 
japoneses ensinarem seus concidadãos sobre as falácias do comunismo. Eles não farão 
isso se eu disser a eles para fazerem isso? Tudo estaria perdido se nada fosse feito. 
Quando perguntados se irão seguir minha direção ou não, eles não têm escolha a não ser 
concordar e iniciar as atividades anticomunistas, e eles logo pegam o jeito. 
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Dentro de cerca de um ano e meio, seremos capazes de suscitar o apoio de várias 
organizações associadas com o partido no poder. Percebendo que eles deveriam ter 
promovido esses movimentos por eles mesmos, agora eles estão bem preparados para 
trabalharem conosco. (022-100, 1969.01.26)  
 
Atualmente, nossos membros estão educando membros do partido no poder no Japão 
sob minha direção, incluindo 5.000 representantes que haviam sido fortemente 
influenciados pelas ideias comunistas. Uma organização em âmbito nacional é 
absolutamente necessária para conter o partido comunista, tanto quantitativamente 
quanto qualitativamente. Para reforçar nosso fundamento externo, rapidamente 
lançamos um jornal diário. (074-295, 1974.12.31)  
 
O propósito de nossas revistas semanais e mensais é salvar a América, o mundo livre e 
o Cristianismo. Cerca de 70.000 ministros passaram por nosso programa de educação. 
Investimos vastos recursos para fornecer 100 caminhões com fitas de vídeo do Princípio 
Divino para 300.000 ministros cristãos. Isto tornou-se um grande problema. Sendo 
pessoas educadas, eles foram capazes de captar a essência do livro, e assim passaram a 
entender quão erradas estavam suas ideias. (137-173, 1986.01.01)  
 
Por que eu gastei sessenta milhões de dólares para fazer o filme sobre MacArthur? Não 
foi porque eu tinha muito dinheiro, mas ao invés, para educar os americanos e dar a eles 
um sentido de direção. (125-328, 1983.03.31)  
 
A América se tornou o país mais influente do mundo porque seu sistema educacional é 
baseado no fortalecimento da capacidade de análise do indivíduo, encorajando seu povo 
a desenvolver uma mente subjetiva em relação ao seu ambiente. Isto elevou a América 
para sua posição de destaque para a criação de uma única cultura mundial em um tempo 
tão curto. Ministros cristãos de todo o país fizeram uma peregrinação até Beomil-dong 
dentro do tempo de vida do Rev. Moon, oferecendo orações na histórica Rocha das 
Lágrimas. Quando eu costumava prever esse fenômeno, eles tomavam isto como se 
fosse apenas sonho. No tempo que comecei minha missão naquele subdistrito, um boato 
estava circulando entre seus habitantes “que um sujeito simpático e inteligente, mas 
realmente louco subia na colina de Beomnetgol.” Como alguém entre aquelas pessoas 
foi acreditar que o mundo poderia mudar tão drasticamente? Éramos apenas refugiados 
indigentes. Depois que se passaram quarenta anos, tudo que eu disse para os membros 
naquela época se tornou realidade. Com isso e também com minhas próprias 
realizações, os ministros cristãos concluíram que algo estava faltando na teologia cristã.  
 
Sabendo que a América precisa das ideias do Rev. Moon a fim de sobreviver, eles 
vieram para serem treinados e educados. Eles visitam os lugares onde eu costumava 
sentar e comer, e choram muito. Pense sobre isto: o que isso tudo significa? Essas 
pessoas vêm até nós porque estamos fazendo grandes festas ou dando sacos de ouro? 
Elas vêm porque acreditam que podem encontrar a forma para a América, a nação líder 
do mundo livre, viver novamente. Quão miserável e sofrido devo ter parecido quando 
fui expulso para a solidão quarenta anos atrás? Enquanto outros buscam alcançar 
sucesso mundano, ninguém recebeu o mais baixo Rev. Moon, que estava para embarcar 
em sua nova missão. Ninguém. Eu sai do abismo. Eu também tenho educado pessoas 
que vieram de fora. Agora vocês sabem por que os acadêmicos da Coreia e do mundo 
devem estudar as ideias do Rev. Moon. (162-292, 1987.04.17) 



92 
 

Todos vocês sabem que tenho colocado muito esforço em disseminar minhas ideias para 
o mundo livre centrando em nossa sede mundial na América, através da criação de 
diversas organizações de mídia em âmbito mundial incluindo o The Washington Times, 
educando jornalistas internacionais, orientando professores renomados, lançando 
movimentos estudantis, mobilizando veteranos, e promovendo a unificação dos países 
da América do Sul como também das religiões do mundo. (164-196, 1987.05.05) 
 
Eu tenho ensinado americanos de todos os fundamentos. Eu estou educando americanos 
brancos e americanos negros, que costumavam querer matar uns aos outros, para serem 
pessoas que morreriam uns pelos outros. Ninguém tem dito que a vida das pessoas foi 
arruinada porque o Rev. Moon está fazendo isto. As pessoas dizem que se tornaram as 
pessoas que podem se mover livremente entre céu e terra, leste e oeste, sul e norte. 
Aqueles que uma vez falaram mal de mim agora testemunham orgulhosamente sobre 
mim. (177-030. 1988.05.15) 
 
Na América, o Cristianismo está na posição Abel, enquanto a nação está na posição 
Caim. Caim e Abel devem estar unidos. O comunismo atualmente está infiltrando a 
cultura cristã. Originalmente, Congresso, órgãos oficiais de governo e instituições 
educacionais costumavam começar seu dia de trabalho buscando a orientação de Deus 
com uma oração. Esse ambiente religioso mudou e desapareceu nas décadas de 1970 e 
1980. O fundamento Abel da providência de Deus tem se tornado totalmente 
secularizado. O fundamento Caim dominou o fundamento Abel na América. Naquele 
tempo, começou uma perseguição contra a Igreja de Unificação. 
 
A despeito da perseguição, o que a Igreja de Unificação tem tentado alcançar até hoje? 
Estabelecemos o fundamento para a condição de indenização em nível mundial para dar 
a nova direção para o Cristianismo e a nação. Com isto, nossa missão concedida por 
Deus, eu fui para a América e eduquei jovens para inspirar a nação da América e 
fortalecer o Cristianismo americano. Em meio a tudo isso, eu até mesmo fui para a 
prisão. A perseguição alcançou seu ápice com minha prisão em Danbury, através da 
qual o Cristianismo americano acreditou ter finalmente obtido ajuda superior para me 
tirar definitivamente da América. Ao invés, o oposto aconteceu, contrariando 
completamente as esperanças e expectativas do governo e do Cristianismo americano.  
 
Fazendo isso, consegui iluminar políticos proeminentes no governo, como também 
figuras influentes no firmamento religioso. Consequentemente, a América redescobriu 
nova esperança através das ideias do Rev. Moon. Igrejas que estavam em declínio se 
renovaram e foram imbuídas com uma visão para o futuro.  
 
Como vocês sabem, convidamos sete mil ministros cristãos da América e enviamos 
cópias do Princípio Divino para 350.000 ministros cristãos. O transporte de todos os 
livros que enviamos exigiu exatamente noventa e oito caminhões, com cada caminhão 
medindo dez metros e pesando dez toneladas.  
 
Distribuímos o Princípio Divino, o livro A Vontade de Deus e o Mundo, e o livro 
Vitória sobre o Comunismo para ministros cristãos em toda a extensão da nação. (207-
319, 1990.11.11)  
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O que vamos fazer sobre o comunismo? Gorbachev e Kim Il-sung despacharam 25 
agentes para me assassinar em 1987. Contudo, a CIA os interceptou. No entanto, 
mesmo enquanto as investigações ainda estavam ocorrendo, eu viajei para Moscou para 
encontrar Gorbachev e abrir o caminho para ele! Atualmente, a União Soviética tem 
muita esperança centrando em mim. Reunimos líderes jovens comunistas aos milhares 
em nossos seminários, com o objetivo de treinar 3.000 participantes até este mês de 
julho para garantir um futuro brilhante para seu povo. É surpreendente que deveríamos 
ser aqueles que estão abrindo o grande portão de esperança no mundo comunista. Eles 
estão aprendendo que a chave para resolverem seus maiores problemas sociais reside 
em se investirem com o máximo compromisso. (210-118, 1990.12.17)  
 
Entramos na época na qual os líderes mundiais convergirão na criação de um mundo 
pacífico e unificado. Para isto ser realizado, as religiões devem assumir a condução. 
Para este fim, eu fundei a Assembléia das Religiões do Mundo, o Conselho de Religiões 
Mundiais, a Federação Inter-religiosa para a Paz Mundial, a Federação para a Paz 
Mundial e dois seminários teológicos. O Seminário Teológico da Unificação, baseado 
em Barrytown, Nova York, tem ensinado não somente Cristianismo, mas também 
Islamismo, Budismo e outras religiões mundiais. (277-052, 1996.03.24)  
 
O seminário que organizamos para Muçulmanos da Síria foi um evento histórico, e 
criou uma grande sensação. De fato, eu dei forte orientação para aqueles quarenta 
participantes antes de chegar aqui. Há algum cristão que pode hospedar altos estudiosos 
islâmicos? Nossos convidados muçulmanos, que vieram do seminário altamente 
inspirados, continuaram a orar e cantar suas canções sagradas ao recitar seu Livro 
Sagrado, o Alcorão. As pessoas não compreendem quão destrutivo e contraproducente é 
continuar brigando entre elas. Isto é análogo aos pacientes terminais em um hospital 
desprezando uns aos outros. Cristãos não estão cientes que pertencem a essa categoria. 
Persistindo nesse modo, eles estão seguindo para a destruição, chegando a um beco sem 
saída. (210-210, 1990.12.23)  
 
De agora em diante, ensinaremos o Princípio para comunistas. Eles sabem muito bem 
que estão passando através de uma transição e que somente eu ostento a chave para suas 
esperanças. Queremos colocar todos os recursos disponíveis à disposição deles para a 
tarefa de preservar a beleza original de Moscou, e assim, temos alocado consideráveis 
recursos para financiar programas de treinamento para líderes russos na América. Eu 
estou investindo para o benefício da União Soviética. A Agência Novosti me recebeu, 
mas aconteceu tanta coisa durante nossa visita que precisamos de outros dois meses 
para digerir tudo. As pessoas nem sempre concordam facilmente com minhas 
recomendações. Por isso eu abordo primeiro os professores. Por exemplo, eu visitei a 
Universidade de Moscou e estabeleci uma associação para representar os professores 
Soviéticos. Imediatamente eles se ligaram com outros professores. Já tivemos 300 
pessoas visitando aqui da Universidade de Moscou. Logo os americanos visitarão a 
Universidade de Moscou e realizarão uma visita representando todas as universidades.  
 
Organizações comunistas querem que todos os jovens se tornem seus membros. Cada 
universidade está preocupada sobre esse tipo de atividade em seus campus, onde o 
Marxismo-Leninismo está sendo ensinado. Agora, no lugar disso, os estudantes serão 
treinados no Pensamento de Unificação, Deusismo e a Ideologia Ala-Cabeça. (217-289, 
1991.06.02)  
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A geração mais jovem da antiga União Soviética está do meu lado. Não tem mais de 
8.000 deles das melhores universidades de seu país, todos falando inglês fluente, 
submetidos ao nosso programa de educação até agora? O fundamento que 
estabelecemos nas dez antigas repúblicas Soviéticas nunca será desmantelado. Estou 
interessado em educar a segunda geração da forma correta. Se tivermos sucesso nisto, 
Sul e Norte da Coreia podem ser unificados. (226-288, 1992.02.09) 
 
Pessoas de qualquer inteligência vão mudar completamente de uma só vez ao se 
conectarem com o Princípio Divino e o pensamento do Rev. Moon. Olhem para os 
líderes comunistas: depois de apenas participarem de um seminário de cinco dias, eles 
vieram para o lado de Deus e se comprometeram a seguir as ideias do Rev. Moon. Os 
jovens na América não têm feito oposição ao Rev. Moon? Agora olhem para a 
juventude da antiga União Soviética. Eles foram trazidos totalmente para o meu lado. 
Até agora, jovens americanos estiveram contra mim, dizendo, “E quanto ao Rev. Moon? 
Ele é um líder de seita e herege.” A despeito do estado caótico e confuso da juventude 
americana; eu acredito que há esperança. Não muito tempo atrás, enviamos estudantes 
da Ivy League para Moscou, onde eles puderam estudar o Princípio Divino por duas 
semanas, ensinado por estudantes russos! Vocês entendem quão vergonhosa é a situação 
americana? Vocês deveriam continuar a desenvolver essa estratégia agora. (243-211, 
1993.01.10)  
 
A antiga União Soviética está agora em um impasse. Até mesmo a Igreja Ortodoxa 
Russa está agora em uma posição de se opor à Igreja de Unificação. Estamos 
produzindo manuais para estudantes do colégio, subgraduados e oficiais do exército. 
Este movimento está se espalhando via Mongólia até a China. Estabelecemos ligações 
na Manchúria desde Yanbian até Harbin. (273-128, 1995.10.22)  
 
O propósito das instituições de educação no mundo é educar pessoas de talento. 
Devemos seguir o fluxo da história mundial. Sem essa educação, seremos ignorados 
pelo mundo. A época do nacionalismo egoísta acabou. Para contrabalancear a União 
Europeia, os povos da América do Norte e do Sul como também da Ásia, precisam se 
organizar em grupamentos regionais. A forma de seguir sozinho como um país solitário 
agora se tornou obsoleta. Nenhum país desenvolvido ou qualquer outra nação do mundo 
por esse assunto pode parar a Igreja de Unificação. A razão que estou dizendo isto para 
vocês é para abrir o caminho para a Coreia. Onde a Coreia irá? A Coreia deveria ir para 
o estágio internacional. Eu falei para as pessoas na Coreia do Norte, “A antiga União 
Soviética e a China estão se movendo na mesma direção. Eu posso educar as pessoas no 
espaço de seis meses para que elas possam ir para a antiga União Soviética e China para 
educá-los. Vocês devem se abrir.” A antiga União Soviética e a China estão se 
transformando. Devemos enviar professores e líderes para lá. (287-045, 1997.08.10) 
 5.4 A razão para investimento em educação  
 
Porque eu sei que tenho gastado dinheiro para o benefício da nação, do mundo e do 
cosmos, terras estão sendo compradas em Cheong Pyeong. Eu estou comprando a terra 
lá para o benefício do mundo. A terra que estou comprando será utilizada para erigir um 
fundamento para nosso trabalho no nível mundial. Tendo passado através da época das 
nações, estamos gradualmente entrando na época do mundo. Portanto, devemos criar 
uma instituição educacional internacional.  



95 
 

Eu posso ter orgulho do que faço porque estou gastando dinheiro pelo mundo. Assim, 
não importa quanto dinheiro eu gasto, eu não sinto a consciência pesada. (033-160, 
1970.0811) 
 
Vamos plantar algumas árvores no tempo restante. Vocês devem derramar todo o seu 
coração quando plantarem as árvores. Seus descendentes desfrutarão com alegria as 
árvores, uma vez que elas cresçam bastante.  
 
Eu vou edificar uma universidade. Eu quero criar uma instituição educacional. Esse é o 
motivo pelo qual deveríamos plantar árvores aqui nesta terra com todo o nosso coração. 
Mesmo se decidimos edificá-la em um lugar diferente, mudaremos as árvores que 
estamos plantando nesse lugar. Do contrário, eu plantarei as sementes destas árvores no 
novo lugar. Nossa terra é o fundamento sobre o qual podemos amar, e manter nossa 
tradição e história baseadas nos princípios internos. Para durarmos por um longo tempo 
e pelo ambiente centrando em Chungpa-dong, compramos esta terra aqui, e a terra em 
Cheong Pyeong.  
 
Devemos deixar um legado para trás, um legado que Deus irá chorar com você quando 
seu coração está em dor. Os descendentes desse tipo de pessoas nunca perecerão. Esta é 
minha filosofia de vida. Essa é a lição que Deus me ensinou. Você deve saber que esta é 
a verdade que eu herdei de Deus. (043-060, 1971.04.18) 
 
Verdadeiro aprendizado deve ir além de barreiras nacionais, e até mesmo da história. A 
partir dessa perspectiva, todos os estudiosos do mundo devem estar juntos para educar a 
humanidade a superar as limitações dos sistemas educacionais nacionais. Devemos 
superar as limitações nacionais. Educação não é para o benefício da América ou 
Inglaterra, mas para o mundo único e novo, o mundo de paz que todos sonhamos. 
Devemos ter um sistema de educação para desenvolver um mundo pacífico. A menos 
que desenvolvamos instituições educacionais com esse objetivo em mente, não 
podemos educar corretamente as pessoas. Esse é o motivo pelo qual eu quero construir 
uma universidade. Esse também é motivo pelo qual quero estabelecer uma federação 
universitária mundial. (071-175, 1974. 04. 30) 
 
Eu tive a ideia de criar a Federação Universitária Mundial baseada na Fundação 
Cultural Internacional (ICF) e a Academia de Professores para a Paz Mundial (PWPA). 
Como eu alcancei o estágio atual, estou planejando construir setenta universidades em 
seis continentes, uma por uma. Eu quero educar e orientar os jovens a viverem por uma 
causa elevada. Eu construirei uma rede sistemática para intercambiar professores, 
estudantes e pesquisadores entre as universidades a fim de realizar a ideia da paz 
mundial onde toda a humanidade possa ser uma única família. (130-012, 1983.12.18) 
 
Meu objetivo é educar pessoas para serem do bem seguindo a Vontade de Deus. Quero 
educar os jovens com educação do coração como também uma educação excepcional 
em conhecimento. Quero que elas sejam pessoas que amam Deus, que amam a 
humanidade e que amam a nação, para que possam ser os donos de uma nova história. 
A providência última de Deus não pode estar limitada a certo povo, cultura ou área, e 
especialmente dentro de barreiras religiosas ou denominacionais. Para superar essas 
barreiras, precisamos de jovens que sejam progressivos, mentes abertas e orientados 
para o futuro. Essa é exatamente minha expectativa para o CARP (133-282, 1984.11.03) 
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Vocês estão na escola de Artes Little Angels. A razão que fundei a escola de artes é que 
eu queria comunicar o ideal da Igreja de Unificação através da arte e da cultura; isto é, o 
fundamento de cultura e criação. Arte e cultura podem ser as melhores ferramentas para 
cooperar e intercambiar ideias com os outros. O objetivo da educação desta escola é 
simples: educar pessoas para que elas possam amar Deus, amar sua nação e amar todas 
as pessoas. Minha ideia de educação é conectar toda a humanidade como uma única 
família. A escola Little Angels é muito bem conhecida na Coreia, e também no Japão e 
em toda a Ásia. (135-261, 1985.12.12) 
 
Tendo estudado neste seminário por dois ou três anos, vocês estão deixando este lugar 
para embarcar em uma nova missão como pastores com a esperança de realizar a 
Vontade de Deus. Antes de congratulá-los, eu gostaria de dar meus agradecimentos a 
vocês que permitiram este dia de bênçãos e, ao mesmo tempo, muitos agradecimentos a 
todos os professores que trouxeram esse resultado educacional surpreendente colocando 
seu melhor esforço. A despeito de sua breve história, nossa universidade tem 
desenvolvido características únicas que posso anunciar orgulhosamente para o mundo. 
Este seminário desenvolveu o modelo de educar pessoas transcendendo diferenças 
religiosas. Estudantes podem compartilhar suas ideias a partir dos muitos e diferentes 
fundamentos religiosos com professores convidados de diferentes fundamentos 
religiosos. Estamos edificando um modelo para romper as barreiras acadêmicas entre 
diferentes religiões. Esta é realmente uma realização histórica. Em um futuro breve, 
vamos construir departamentos nos quais estudantes possam estudar todas as grandes 
religiões do mundo. Deus criou muitas religiões com as quais pôde orientar as pessoas 
para realizarem o mundo ideal de criação. Nos Últimos Dias, Deus quer que todas as 
religiões e denominações alcancem harmonia. Deus criou a Igreja de Unificação como a 
ferramenta para realizar completamente a Vontade de Deus. A Igreja de Unificação não 
nasceu neste mundo pela vontade humana. Tenho visitado muitos lugares para encontrar 
o local certo para este seminário. Este local não foi encontrado facilmente. Porque sei 
que o espírito das montanhas e rios ajuda positivamente a formatar sua personalidade, 
eu queria encontrar um lugar cercado pela natureza e toda a sua beleza. Desde que 
começamos o seminário, tenho visitado aqui muitas vezes, para orar e ensinar 
diretamente os estudantes. Tenho colocado meu coração e alma nas árvores, plantas e 
pequenas rochas perto do Rio Hudson. Especialmente coloco meu coração neste 
campus. Vocês podem conduzir seus estudos aqui dia após dia sob a proteção do bom 
mundo espiritual, respirando um espírito revivificador de Deus. Espero que vocês 
deixem este lugar, não apenas com o conhecimento intelectual que tenham acumulado 
nestes anos, mas também com a esperança de Deus e minha expectativa que sejam 
capazes de praticar amor como ministros em diferentes áreas. (167-098, 1987.06.30) 
 
Universidades estão destinadas a serem lugares onde se aprende a verdade mais elevada. 
O que é a verdade mais elevada? Primeiro, você deve conhecer o mundo celeste e, além 
de tudo, sobre Deus que é o centro do mundo celeste. Segundo, você deve conhecer 
sobre a humanidade que está no centro desse mundo. Terceiro, você deve saber como 
realizar a nação ideal com Deus e a humanidade juntos. Como possivelmente podemos 
realizar esse grande objetivo? Podemos concluir que somente amor é a solução. Por isso 
eu escolho o lema da educação como “Ae Cheon, Ae In, Ae Guk” (Ame Deus, Ame a 
Humanidade e Ame a Nação). Eu ensino as pessoas que educação verdadeira é cumprir 
esses objetivos. Na mesma linha, eu fundei uma associação de professores e uma 
associação de estudantes. (195-051, 1989.11.03) 
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O mundo inteiro, incluindo a Coreia, está lutando com inúmeros problemas por causa de 
um declínio nos valores morais. Eu tenho advogado o padrão absoluto baseado no amor 
para os estudiosos famosos do mundo. Eu também proclamei o pensamento Ala-Cabeça 
para corrigir as posições erradas de esquerda e direita. Eu tenho orientado todos a se 
moverem na direção do mundo de valores morais com este novo objetivo. Por várias 
décadas, eu estive trabalhando com professores através da Conferência Internacional 
para a Unidade das Ciências (ICUS) e a Academia de Professores para a Paz Mundial 
(PWPA), como também com estudantes do CARP. Eles estiveram me pedindo para 
estabelecer uma universidade em âmbito mundial para realizar minhas ideias 
educacionais na Coreia, minha terra natal. Eu tenho colocado esforços em estabelecer 
uma universidade por mais de uma década, como vocês sabem bem.  
 
Tendo seguido através de muitas dificuldades e oposição, finalmente conseguimos 
aprovação para construir uma universidade. A partir de agora, devemos nos mover 
rapidamente. A Universidade Sung Hwa [o nome mais tarde mudou para Universidade 
Sun Moon] deve se equiparar com as melhores do mundo com o propósito educacional 
de amar o Céu (Deus), amar a humanidade e amar a nação (de Deus). Devemos educar 
os estudantes por toda parte para que eles possam corrigir os erros do mundo 
democrático e reeducar aqueles que permanecem desde o fim da era comunista. Ela 
deve crescer para ser a universidade mais histórica do mundo. (195-052, 1989.11.03) 
 
A razão que eu fundei o seminário é salvar a América, não como um negócio. 
Seminários teológicos na América atualmente não tem nenhum poder para salvar a 
América. No futuro, pessoas de nosso seminário inspirarão a nação. O mesmo 
acontecerá com a educação universitária. E educação do nível universitário atualmente 
não pode mudar o curso da América. Podemos reeducar as pessoas. O próprio 
Cristianismo não conhece plenamente a Vontade de Deus. Eles não conhecem o núcleo 
do que seja a Vontade de Deus. Nós sabemos. Portanto, devemos assumir 
responsabilidade para educar de novo as pessoas. Presidentes americanos e todas as 
pessoas trabalhando na administração não podem bater nossa teoria de educação. Não 
há nada que devemos temer.  
 
Eu entendo a América, a religião e a política. Eu sei como será o futuro. Temos poder 
significativo nos mundos político, religioso, teológico e filosófico. A bomba atômica 
não se compara com o que temos. Há inúmeras organizações, incluindo organizações de 
renomados acadêmicos do mundo, organizações de mídia, organizações religiosas e 
organizações culturais fundadas por mim. (216-045, 1991.03.09) 
 
Minha esposa e eu fundamos a Federação Universitária Mundial (WUF) para treinar 
jovens do mundo para serem grandes líderes para a futura sociedade, com o objetivo de 
trazer harmonia transcendendo nações e religiões. Espero que meu sonho se torne 
realidade centrando na Universidade Sun Moon e na Universidade de Bridgeport sob a 
orientação sábia dos presidentes das universidades, Yoon Se-won e Richard Rubenstein.  
 
A PWPA foi fundada em 1973 para estudiosos se envolverem ativamente com 
pesquisas e estudos para a realização da paz mundial. Eu tenho tentado fornecer 
oportunidades para o desenvolvimento de sociedades universitárias (clubes), com uma 
visão de propor a causa da paz mundial. Inúmeros problemas do mundo estão esperando 
por soluções a partir de estudiosos de consciência.  



98 
 

Professores não deveriam ensinar apenas teoria, mas também ensinar caráter e valores 
morais. Professores têm grande influência na formação do caráter dos estudantes e seu 
desenvolvimento geral; portanto, eles deveriam se sentir responsáveis pela educação de 
seus estudantes. Através da Federação Universitária Mundial, acredito que os estudantes 
aprenderão diretamente a partir dos melhores estudiosos do mundo, e que os professores 
estarão ensinando estudantes além das fronteiras da nacionalidade. Desta forma eles 
contribuirão mais significativamente para o futuro. (271-079, 1995.08.22) 
 
Desde a Segunda Guerra Mundial, famílias americanas têm tido cada vez menos filhos, 
e em alguns casos nenhum filho. Muitas dessas famílias pensam que ter filhos é um 
fardo. Famílias americanas estão em um estado de séria ruptura. Ao mesmo tempo, a 
população estudantil está diminuindo nas universidades. O que as pessoas deveriam 
fazer sobre isso agora? As pessoas deveriam trazer bons estudantes da China, Coreia ou 
Japão. É um problema sério se as melhores universidades não têm estudantes 
suficientes. Seminários realizados na Universidade de Bridgeport foram atendidos por 
professores bem conhecidos que estão buscando alternativas para as universidades com 
diminuição de matrículas. Podemos desenvolver relações de irmandade entre 
universidades em diferentes países. Podemos trazer bons estudantes de outros países. 
Podemos ter o governo pagando por suas despesas na escola. Eu estou planejando criar 
um colégio. Vocês devem estudar quando são jovens, antes de chegar aos trinta anos. 
Mesmo aqueles que estão acima da idade de trinta anos podem entrar em programas de 
doutorado em escolas de prestígio tais como a Universidade de Harvard se estudarem 
bastante na Universidade de Bridgeport. Assim, eu quero desenvolver a Federação 
Universitária Mundial (WUF) centrando na Universidade de Bridgeport. É minha 
esperança que a Universidade de Bridgeport seja o lugar para o desenvolvimento de 
líderes mundiais. Acredito que membros Unificacionistas devem se colocar na linha de 
frente para inspirar o mundo a se mover em conjunto. Temos o poder para digerir 
qualquer ideologia. Membros Unificacionistas são melhores equipados ideologicamente 
do que qualquer comunista, crentes na democracia ou nacionalistas japoneses. Estou 
pensando que no futuro eu devo treinar pessoas para serem líderes que possam inspirar 
o mundo. Esse é o motivo pelo qual a Federação Universitária Mundial é algo que estou 
contemplando. (247-261, 1993.05.09) 
 
Eu gostaria de ver estabelecida uma universidade das Nações Unidas, baseada na 
Universidade de Bridgeport. O propósito seria fornecer líderes de talento para a ONU. 
Se pudermos trabalhar junto com as universidades da Ivy League, seríamos capazes de 
educar muitas pessoas que poderiam devotar suas vidas pela causa elevada da ONU. 
Elas poderiam contribuir para criar um mundo de harmonia e unidade. (252-284, 
1994.01.01) 
 
O que vocês acham do nome Universidade Sun Moon? Sun Moon é meu nome ao 
contrário, a partir de Moon Sun-Myung. Estou certo que ela crescerá para se tornar uma 
das melhores universidades. Não é fácil estudantes coreanos estudarem na América, 
mas é parte do programa oficial na Universidade Sun Moon que estudantes estudem na 
América. Estudantes podem estudar na Sun Moon até seu segundo ano e serem 
treinados para serem fluentes em inglês. Professores americanos estão ensinando em 
inglês aqui. Não há nada a perder; você só pode ganhar enviando seus filhos para lá. 
Estou planejando elevar a universidade para o nível mundial. Na Universidade de 
Bridgeport, eles estão desenvolvendo um programa de educação à distância.  
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Agora estamos fazendo vídeos educacionais. Começando com vários estudiosos 
mundialmente renomados, estamos fazendo vídeos de suas conferências. Estou 
planejando fazer esses vídeos com conteúdo variando entre 3 horas até 50 horas. Dessa 
forma as pessoas podem ter acesso aos ensinamentos de estudiosos que possuem uma 
reputação mundial. Se desenvolvemos esse tipo de programa, podemos reduzir o tempo 
de estudo na escola, digamos de dez anos para três anos. Quanto tempo uma pessoa 
deve estudar para obter seu doutorado? Seis anos de escola elementar, seis anos de 
ensino médio, quatro anos de universidade, e geralmente quatro anos de especialização. 
Tudo totaliza vinte anos. Isto pode até mesmo ser mais longo. Devemos oferecer 
oportunidades para estudantes estudarem a partir do melhor do mundo para reduzirem 
seu tempo na escola.  
 
Não é verdade que lojas de vídeos ganham mais dinheiro do que lojas de livros na 
Coreia? Devemos criar um currículo para que as pessoas possam aprender através de 
transmissão de TV. Também estou estabelecendo uma faculdade combinando tanto 
medicina ocidental como medicina oriental. Estes programas atestarão cientificamente 
os efeitos da acupuntura.  
 
Estamos investindo muito por causas públicas como aquilo que mencionei 
anteriormente. Tenho tentado salvar o mundo porque Deus ama o mundo. Todos os 
fundamentos que estabeleci são para o propósito de ajudar a salvar o mundo. (285-052, 
1997.04.19) 
 
Eu estabeleci a Federação Universitária Mundial. Minha visão é criar uma rede de 
milhares de universidades. Eu quero criar um programa para pessoas que não podem 
facilmente fazer uso dos sistemas de escola, como agricultores vivendo no meio de 
florestas longe da civilização. Como eles têm eletricidade como qualquer pessoa nas 
cidades, eles podem ter os mesmos benefícios educacionais. Estou pensando em criar 
programas para essas pessoas obterem não somente suas licenciaturas, mas também 
mestrados e doutorados através de cursos realizados por vídeos, se eles passarem nos 
exames. Também estou planejando criar a Escola de Medicina da Unificação onde as 
pessoas podem aprender sobre medicina ocidental e oriental ao mesmo tempo. (289-
167, 1998.01.01) 
 
Devemos expandir o movimento da família de amor verdadeiro sob a bênção de Deus a 
fim de realizar uma cultura global de coração, educando as pessoas com amor 
verdadeiro e a ideologia dos Verdadeiros Pais, ajudando-os assim a se tornarem pessoas 
de integridade. Somente as pessoas com amor verdadeiro, que podem dar amor de novo 
e de novo, podem criar famílias ideais. Amor verdadeiro é a única maneira através da 
qual as pessoas podem estar livres do individualismo mal orientado, da auto 
centralidade e centralidade no material, e ideias decaídas. Esta é a única maneira que as 
pessoas podem ter a esperança de um futuro brilhante. Esta é a única maneira que as 
pessoas podem parar a corrupção de imoralidade e consequente ruptura das famílias.  
 
Mães de amor verdadeiro estão educando pessoas pelo exemplo através das atividades 
da Federação das Mulheres para a Paz Mundial (WFWP). Mulheres são responsáveis 
por educar seus filhos com o coração de uma mãe verdadeira, para realizar famílias 
verdadeiras ideais. É tempo para as mulheres serem despertadas pela Vontade de Deus 
para educarem os homens decaídos. Este movimento crescerá em âmbito mundial.  
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O papel da religião é muito significante no processo de realizar um mundo da cultura 
baseada no coração. Não há nenhuma forma para a humanidade realizar paz mundial 
sem realizar harmonia e cooperação entre as diferentes religiões. Eu tenho trabalhado 
nesta questão por um longo tempo. Estou planejando estabelecer o exemplo na linha de 
frente para realizar paz mundial entre as diferentes religiões rompendo as barreiras entre 
elas.  
 
Eu apoiarei a Federação Inter-Religiosa para a Paz Mundial (IRFWP) e tentarei educar 
as pessoas distribuindo escrituras de todas as religiões para pessoas religiosas. Assim, 
eu mostrarei esse fundamento comum sobre o qual todas as religiões e denominações 
podem se encontrar. Eu acredito que esta seja a vontade de Deus para todas as pessoas 
religiosas neste tempo. Há grande necessidade por apoio ativo e o estabelecimento de 
exemplos sacrificais dos estudiosos com uma consciência pura, a fim de educar os 
jovens. Isto pode ser feito através da Fundação Cultural Internacional (ICF), a 
Conferência Internacional para a Unidade das Ciências (ICUS) e a PWPA… Esse 
também é o motivo pelo qual estou apoiando e gerenciando muitas instituições 
educacionais e atividades estudantis. (260-129, 1994.05.01) 
 
Qual é o espírito fundador da Universidade Sun Moon? Primeiro, você deve amar o Céu 
(Deus). Segundo, você deve amar a humanidade. Terceiro, você deve amar seu país. 
(282-140, 1997.03.11) 
 
Se você tem maltratado sua esposa até agora, você deve se arrepender. Você deve se 
arrepender pelo pecado de não trazer Deus para sua vida diária desde o tempo que se 
casou, e que você não deu nascimento a filhos que entendem Deus porque você não 
amou Deus ou conheceu Deus. Você deve se arrepender. Você não pode apenas se 
permitir ser dominado pelas coisas mundanas acontecendo em sua vida. Você deve 
assumir responsabilidade plena e ativa por sua vida. Eu não estou dizendo que é 
suficiente simplesmente conhecer Deus, mas você deve amar Deus. Deus precisa de um 
objeto para Seu amor. Deus quer abraçar todas as pessoas na terra – e até mesmo nossos 
antepassados que faleceram e que estão atualmente no mundo espiritual – como Seus 
próprios filhos e filhas. O que Deus quer mais é ser capaz de abraçar e amar todos os 
Seus filhos. Ele quer derramar lágrimas de alegria com toda a raça humana. Ele quer 
experimentar a alegria de encontrar finalmente, como um pai, seus filhos com quem Ele 
viverá junto em alegria pela eternidade. Depois da Queda, a humanidade nunca teve a 
chance de amar Deus livremente. Isto não é verdade?  
 
O que vem depois de amar Deus? Amar a humanidade. O que significa amar a 
humanidade? Isto significa que tal como amamos Deus, devemos amar também os 
filhos de Deus. Isto significa que devemos criar unidade entre as pessoas que não 
podem criar unidade entre elas mesmas. Se vocês realmente pensam sobre isto, nosso 
lema da educação é realmente notável! O que vocês acham?  
 
Vocês acham que foi uma boa ideia estabelecer instituições de educação sob o lema de 
amar Deus, amar a humanidade e amar a nação? Se vocês não tinham pensado sobre isto 
como sendo bom, vocês deveriam pensar assim a partir de agora. Deus e todas as 
pessoas devem se unir como um e estabelecer a nação de Deus na terra. Devemos amar 
Deus e a humanidade para sempre. Para estabelecer a nação de Deus, deveria haver 
fundamentos familiares.  
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Quando há fundamentos familiares em benefício de Deus, pode haver uma nação. Cada 
um de vocês deve tentar intensamente realizar um fundamento que possa ser a base para 
as tribos e povos de harmonia e unificação, e contribuir com certeza para criar a nação 
celeste. Aqueles que trazem paz e harmonia são filhos de Deus. Aqueles que trazem 
conflito e luta não podem ser filhos de Deus. Aqueles que seguem a forma que Deus 
quer, prosperarão. Aqueles que seguem a outra forma, certamente perecerão. (282-173, 
1997.03.11) 
 
Você deve amar Deus. Para fazer isso, você deve subjugar seu corpo centrando em sua 
mente. Mesmo se você deve sacrificar sua própria família ou fortuna, você deve 
disciplinar sua mente e seu corpo. A menos que você faça seu absoluto melhor para 
subjugar seu corpo com sua mente, você não pode ter o relacionamento correto com 
Deus.  
 
Qual é o propósito do matrimônio? É unir leste e oeste. Homem e mulher são duas 
metades. Essas duas metades devem ser unidas. As duas devem estar completamente e 
absolutamente unidas. O que o casal completamente unido deve fazer depois de 
alcançarem absoluta unidade? Eles devem convidar Deus. Quando há uma dimensão 
horizontal perfeita, o vertical pode se juntar a qualquer momento. Deus é livre para se 
juntar a esse relacionamento. Vocês devem criar o relacionamento conjugal perfeito 
entre sua própria mente e corpo. Então homem e mulher devem criar o relacionamento 
conjugal perfeito. Uma vez que isto seja alcançado, Deus pode vir. Quando um homem 
se casa, ele pode obter a outra metade do mundo através de sua esposa, e vice versa. 
Quando as duas metades estão unidas, pode haver o todo. Quando podemos amar Deus 
em perfeita unidade, então Deus pode vir até nós. Quando cada simples parte de nosso 
corpo está em perfeita unidade, Deus não tem escolha a não ser vir até nós. Quando 
criamos unidade horizontalmente, Deus deve vir até nós. Uma vez que Deus, que é a 
mais poderosa força de domínio no cosmos, vem até nós, nossa consciência terá mais do 
que poder suficiente para dominar nossos corpos. Amor tem poder ilimitado. Vocês 
devem querer dominar esse amor. Vocês também devem ter orgulho da escola que foi 
edificada pelo espírito de amar Deus, amar a humanidade e amar a nação (a nação de 
Deus). (282-175, 1997.03.11) 
 
Eu tenho conduzido o movimento em âmbito mundial. Mas tudo se resume na 
educação. Educação é importante. Devemos dar educação para as pessoas. Um homem 
abençoado e a esposa devem realizar unidade completa centrando no Princípio. Pais 
devem criar unidade com Deus. Devemos ter a educação que possa unificar a família 
inteira da primeira, segunda e terceira geração até atingir sete gerações. Como podemos 
criar esse sistema educacional poderoso? Esse é o problema real. Quando lidamos com 
o sistema de educação, estamos lidando com duas categorias diferentes, uma é interna e 
a outra é externa. Precisamos de escolas para oferecer educação em ambas. Essa é a 
razão pela qual fundei a Universidade Sun Moon, e que a PWPA assumiu a 
Universidade de Bridgeport. Centrando nessas universidades, podemos construir um 
sistema educacional sob Deus.  
 
Há cerca de 1.700 jornais na América. O The Washington Times apenas não é 
suficiente. É minha esperança que o The Washington Times alcançará uma posição mais 
influente. Ele deve ser capaz de alcançar não somente a nação inteira, mas também o 
mundo. Contudo, ele não alcançou esse nível ainda.  



102 
 

A realização de conferências de mídia está fornecendo apoio para criar uma rede em 
âmbito mundial para inspirar não somente uma nação, mas também o mundo. O The 
Washington Times deveria desempenhar um papel central. Precisa haver uma 
organização de mídia que possa inspirar todo o mundo.  
 
As universidades que estou apoiando devem ter uma visão do futuro diferente de 
qualquer outra… Há universidades, mídia e fundações que podem ensinar para as 
pessoas ideias do princípio. Eu tenho trabalhado muito intensamente para estabelecer 
estas fundações, e uma vez que estas instituições cheguem a um relacionamento 
cooperativo, não haverá nenhum problema.  
 
O problema é que há necessidade de algum relacionamento. Até agora, estas fundações 
têm trabalhado com direções separadas durante o período de indenização. Porque 
passamos o 9.9 Jeol [em coreano, Jeol significa um dia de celebração especial] e o 3.10 
Jeol, podemos agora ir além do período de indenização. Podemos e devemos unir as 
várias fundações, tanto internamente quanto externamente. (312-129~131, 1999.10.7) 
 
Jovens devem ser capazes de falar três idiomas fluentemente. Vocês devem estar 
ocupados aprendendo. Se vocês não podem fazer isso até esse ponto, seus filhos 
deverão assumir sua responsabilidade de participar da providência em âmbito mundial. 
Essa é sua responsabilidade como pais.  
 
Estou assumindo responsabilidade por todas as pessoas na posição de um pai. Esse é o 
motivo pelo qual quero ajudar essas universidades a se tornarem universidades em 
âmbito mundial. Também estou planejando edificar uma Escola de Graduação em 
Teologia Inter-Fé em Cheong Pyeong. Eu quero edificar um salão para as culturas do 
mundo para que as pessoas de todo o mundo possam se sentir em casa em Cheong 
Pyeong. Elas devem vir e receber a educação necessária para inspirar o mundo. Essa é 
minha visão. Esse é meu sonho. Eu tornarei este sonho em realidade. Se vocês não 
fazem sua parte neste tempo quando a grande visão pelo futuro está se tornando 
verdade, vocês perecerão. Ninguém sentirá pena de vocês, se arruinarem dessa forma. 
(319-034, 2000.03.16) 
 5.5 Educação do Amor Puro  
 
Uma Faculdade do Amor Puro tanto para homens como para mulheres será estabelecida 
na Universidade Sun Moon, fornecendo escolaridade para seus estudantes. Nossa 
ambição é que a Universidade Sun Moon seja tão boa como qualquer outra na Ásia. 
Vivemos em uma sociedade de desconfiança. Este mundo é a substancialização do 
inferno na terra. Quem salvará suas famílias?  
 
Devemos parar a AIDS! A Coreia não deve seguir os passos da América. A América 
está condenada se eu não chegar e ajudar. Eu sei que quando digo isto, a América fica 
perturbada. Como eles poderiam dizer que Colombo descobriu a América? Os nativos 
americanos não eram seres humanos? Eles deixaram os nativos morrerem. Todos eles 
não morreram de doenças? Eu sei muito bem que vocês não querem ouvir o que tenho 
para dizer, mas eu não tenho medo de ninguém. Eu digo o que tenho que dizer sem 
qualquer hesitação. É o princípio celeste que as palavras da verdade carregam os frutos 
da verdade. (273-267, 1995.10.29)  
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Promulgamos um código de conduta do estudante na Universidade Sun Moon. Até 
mesmo fumar é proibido, sem falar em drogas. Namorar não é permitido. Lançamos um 
movimento revolucionário. Você deveria me seguir ou seguir o mundo? Se você seguir 
o mundo, você definitivamente acabará em uma pilha de lixo. Entretanto, se você seguir 
os ensinamentos do Rev. Moon, um dia você assumirá o centro do palco entre os líderes 
mais importantes deste mundo. (274-091, 1995.10.29) 
 
Se filhos de famílias abençoadas caírem, eles, seus pais e seus avôs – todas as três 
gerações – terão que pagar o preço. Isto é muito triste de contemplar. Eu nem mesmo 
quero pensar sobre isto. Preserve sua pureza sexual a todo custo. (275-214, 1995.12.30) 
 
Como é que uma mulher foi nomeada como a presidente da Universidade Sun Moon? 
Para criar a Faculdade do Amor Puro, quero que eles envolvam outras dez presidentes 
mulheres de universidades, seguidas por homens. Quero inspirar pessoas centrando na 
Faculdade do Amor Puro na Universidade Sun Moon. (290-308, 1998.03.04) 
 
Não será fácil entrar na Universidade Sun Moon no futuro. Ela tem meu nome. A 
Universidade Sun Moon e a Universidade de Bridgeport serão as escolas dos sonhos de 
todos os jovens. Bridgeport é uma palavra providencial. Bridgeport significa a ponte 
ligando lugares diferentes. O que significa Sun Moon? O caracter chinês para Sun é 
feito de dois componentes que representam o mar e a terra respectivamente. Eu tenho 
saído em barcos pelos últimos vinte e cinco anos, dia após dia, levantando cedo e 
ficando fora até passar da meia noite. Se eu digo para vocês saírem em barcos por 
cinquenta anos, vocês farão isto ou não? Eu terei esses Ph.Ds saindo em barcos. Temos 
realizado programas de treinamento em larga escala na Ilha Jeju. Eu vou estabelecer 
uma faculdade de Amor Puro tanto para homens como para mulheres. Como ocorreu a 
Queda? Ela não começou quando o Arcanjo seduziu Eva? A Faculdade do Amor Puro 
não será apenas para mulheres, mas também para homens. Vocês homens se casarão 
com mulheres puras ou mulheres decaídas? Ela se tornará uma faculdade de categoria 
mundial. Políticos proeminentes e acadêmicos distintos virão procurar por genros e 
noras adequados entre os graduados da Faculdade do Amor Puro. Procurar por uma 
mulher casta é como prospectar por ouro. Satanás está por trás de toda destruição e 
miséria. (292-074, 1998.03.28) 
 
A Federação Universitária Mundial foi inaugurada na América do Sul, Europa e Ásia, e 
certamente será levada para todos os seis continentes para espalhar o movimento da 
juventude para a educação do amor puro centrando nas universidades de amor puro. 
Este ano estamos testemunhando a inauguração da Faculdade de Amor Puro na 
Universidade Sun Moon. Estou ansioso para assistir a implementação deste programa 
em nível global. (295-074, 1998.08.17)  
 
O programa Educação do Amor Puro estando em seu estágio nascente precisa ser 
completamente composto por conferencistas qualificados. Precisamos identificar 
personalidades chaves em cada escola que possa educar os outros através da forma de 
hoondok (leitura e aprendizagem). Após a terceira ou quarta sessão de leitura, eles 
naturalmente vão querer tomar posse do programa amor puro em suas escolas. Deve ser 
possível formar grupos núcleos de professores e estudantes que captarão a visão e 
tomarão a iniciativa de espalhar o movimento amor puro em suas escolas em seu 
próprio ritmo.  
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Vamos fortalecer os fundamentos da educação e restaurar a autoridade dos professores. 
Crie um suporte para a ordem pública e disciplina, e sopre o apito para os estudantes 
delinquentes. Trabalhe juntamente com diretores e professores das escolas para tornar o 
movimento do amor puro uma força poderosa para renovar a sociedade.  
 
Trabalhe também em conjunto com os estudantes e eduque seus pais, desempenhando 
papel de apoio em associações de pais. A Universidade Sun Moon será responsável pela 
publicação e distribuição de literatura que facilitará o entendimento das pessoas da 
Queda, do Princípio de Restauração e da Segunda Vinda através de explicações breves.  
 
O Princípio se tornará facilmente acessível ao público através de estações de televisão, 
seja no horário nobre da televisão ou programas populares de radio. Até mesmo 
autoridades da educação podem ser envolvidas na disseminação da educação do amor 
puro por meio da mídia. Uma abordagem sustentada de longo prazo terá definitivamente 
um efeito saudável se perseveramos em nossos esforços para tornar disponível leituras 
diárias para cada vez mais amplos segmentos do público. (295-098, 1998.08.17) 
 
A Faculdade de Amor Puro foi estabelecida. Entre outras coisas, ela servirá para 
fortalecer as mulheres a se tornarem aquelas que podem inspirar o mundo dia e noite 
onde quer que forem, educando-as para serem como a Verdadeira Mãe que realmente 
irradia beleza, humildade e dignidade interna e externa. Essas mulheres estarão 
realmente qualificadas, tanto espiritualmente quanto fisicamente, para conduzirem a 
forma para reeducar seus homens. (302-233, 1999.06.14) 
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Capítulo 6: O Propósito da Educação na Providência de Deus 
 

 6.1 O caminho de aprendizado que famílias abençoadas devem 
trilhar  

 
A comunidade da Unificação tem a responsabilidade de ensinar o Caminho do Princípio 
para suas gerações jovens no futuro. Como uma família central, sua família deveria 
fazer seus filhos serem mais maravilhosos do que quaisquer filhos e filhas no mundo 
satânico. Outras famílias não Unificacionistas vivendo em sua vizinhança deveriam ser 
capazes de dizer, “Os filhos dessa casa são ótimos porque seus pais deram nascimento a 
eles depois de receber a bênção.” Sua família se tornaria um modelo para famílias não 
crentes também. Você alguma vez pensou que o plano do Rev. Moon é treinar e educar 
os filhos abençoados de nosso movimento para se tornarem pessoas de distinção no 
mundo? (101-202, 1978.10.30) 
 
Todas as pessoas devem conhecer o Princípio de Unificação. Entendendo o Princípio, 
elas podem encontrar a direção correta e passar a perceber Deus. Ser ignorante sobre 
Deus é a mesma coisa que estar inconsciente do caminho a seguir e o fundamento para 
valores absolutos. Esta é a época da educação, isto é, de ensinar o Princípio. Portanto, 
todos devem estar preparados para ensiná-lo. (217-078, 1991.04.16) 
 
Primeiro é a implementação de uma educação completa. Você deve passar através 
seminários de treinamento de três, sete, vinte e um e quarenta dias. Em outras palavras, 
todos devem receber um total de setenta dias de seminários de treinamento em seis 
meses. Aqueles que não completam o treinamento em seis meses não estão qualificados 
para serem membros da Igreja de Unificação ou receberem a bênção. Se você não 
conhece o Princípio ou a Vontade, você será arrastado para longe e terá um momento 
difícil. Você deve olhar para o futuro repleto com esperança. Contudo, se você é puxado 
para longe, você sofrerá tremenda angústia e lamentação em seu coração. Isso é um 
pecado. Não importa o quê, é uma regra rígida para todos na Igreja de Unificação 
receber setenta dias de treinamento dentro de seis meses, do contrário, ele ou ela não 
pode ser um membro da igreja. (261-243, 1994.06.19) 
 
Como homem decaído, você deve restaurar rapidamente todas as coisas que estão sendo 
destruídas, e trazer para todo o mundo a semente que foi exterminada. Há cerca de 
1.500 espécies diferentes de pássaros. Você deve construir um museu de insetos. Tendo 
feito isso, as pessoas do mundo o visitarão como uma base de treinamento para filhos e 
filhas de todas as nações dentro da Vontade providencial. Para criar um ambiente onde 
Deus possa desfrutar de Seus seres criados, eu desenvolvi Jardim, que significa o Éden. 
Inúmeras pessoas realmente previram a Segunda Vinda de Cristo lá. O Pantanal deve se 
tornar o solo sagrado do mundo. (294-056, 1998.06.10) 
 
Atualmente estou dando educação em Jardim. Embora famílias abençoadas tenham sido 
elevadas verticalmente, elas não podem se colocar no padrão horizontal. A partir de 
hoje em diante, vocês devem realizar uma família que possa viver juntamente com 
Deus, se colocando no padrão horizontal.  
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Para cumprir isso, eu estabeleci um Centro de Educação da Família Ideal voltada para a 
paz mundial e treinamento de novas famílias abençoadas. Através do treinamento da 
família em Jardim, eu devo educar famílias para participarem em uma família 
absolutamente gloriosa de Deus. (294-319, 1998.08.09) 
 
A Igreja de Unificação está conduzindo sua educação em um ambiente especial. Essa 
época já passou. Para edificarmos um Reino do Céu terreno, devemos introduzir 
conteúdo educacional que seja aberto e claro. Centrando nessa profunda filosofia, você 
deve criar uma organização para se unir com a sociedade. Um sistema para implementar 
essa ação deve ser estabelecido. Tal como cumprir seu serviço militar por três anos, 
você deve colocar em prática o que você sabe por alguns anos. O curso de sete anos 
permanece. Você precisa se submeter novamente a isto baseado na lei espiritual. Uma 
pessoa que falha em fazer isso não pode seguir para o mundo, porque tudo para ela está 
bloqueado. (295-076, 1998.08.17) 
 
O propósito de treinar em Jardim é criar famílias que possam livremente passar através 
do portal do Céu. Com o Centro de Educação da Família Ideal em Jardim, famílias 
ideais podem fazer um novo início. Elas podem seguir direto para o Céu. Todas as 
quatro pessoas na base de Quatro Posições precisam receber o treinamento: toda a 
família, não apenas os pais, deve vir para Jardim. Do contrário, você não será capaz de 
seguir o Rev. Moon, seja no registro da família ou de outra forma, irá rolar e cair. 
Famílias abençoadas devem receber treinamento aqui. Este é o lugar onde o passe para 
entrar no Céu é emitido. (297-071, 1998.11.15) 
 
O treinamento em Jardim é a educação da base de quatro posições familiar que pode 
evitar que Satanás nos siga. Você cairá e perderá sua nacionalidade, se não passar 
através dela. Alguma coisa mais miserável do que Maria dar a luz ao menino Jesus na 
manjedoura no caminho para Belém para o registro familiar poderia acontecer. Você 
deve procurar pelo caminho. (297-187, 1998.11.20) 
 
Todas as famílias abençoadas desde os 36 casais até os 360 milhões de casais se 
reuniram aqui para o seminário de treinamento de quarenta dias. Casais abençoados 
mais velhos compartilharão seus testemunhos sobre suas vidas de famílias abençoadas 
desde a bênção, e estabelecer um modelo padrão para casais mais jovens seguirem. 
Confessando e tornando claro tudo que é muito pesado em sua mente e corpo, eles 
devem arrancar seus pensamentos e motivações do mal. Esta é a educação familiar 
fundamental. Ocultando qualquer coisa definitivamente não colocará você perto de uma 
realidade mais elevada do mundo espiritual. Isto é pavimentar a rota direta universal 
para o Reino que Deus pode entrar. O próprio Deus não pode abrir a autoestrada 
universal para o Céu para você. Quem cometeu pecado? Como pais falsos pecaram, 
Deus não pode ser liberado se um conjunto de verdadeiros pais não venha para 
indenizar os erros de nossos antepassados humanos. Assim é como se torna possível que 
os Verdadeiros Pais nos ensinem tudo. Deus é incapaz de se colocar na linha de frente 
até que você faça isto pelo Céu. Você deve servir e atender Deus e pagar indenização, 
centrando no Rev. Moon. As famílias abençoadas do mundo satânico por quem tem sido 
paga indenização são absorvidas no Céu, e tenho nomeado seus antepassados, que têm 
recebido a bênção desta vez, para essas famílias. Tenho nomeado antepassados no 
mundo espiritual que pertencem ao mundo angélico como famílias do mundo tipo Caim 
no lugar do arcanjo.  
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Suas famílias se tornam uma cerca de proteção, centrando em Deus, os Verdadeiros 
Pais, os messias nacionais, messias tribais e messias familiares. Por quarenta anos, eu 
tenho enfrentado o mundo esquerdista, e obtido vitória sobre ele. Este é o lugar que os 
Verdadeiros Pais podem fincar seus pés. Pela primeira vez na história, Deus desceu 
aqui, na Sede da Educação da Família ideal para a Paz Mundial. (297-282, 1998.12.22) 
 
A bênção pode ser recebida em qualquer lugar; a linha de início é um único ponto no 
reino celeste. Esse lugar não é nenhum outro além do centro de treinamento em Jardim, 
no Brasil. Assim, ele é conhecido como a Sede da Educação da Família Ideal para a Paz 
Mundial. Famílias ideais vão para o Céu. Esta é uma educação para famílias 
abençoadas, assim, nenhum indivíduo ou casal deveria vir sozinho. Vocês devem 
receber educação com seus filhos, centrando na base de quatro posições. (299-205, 
1999.02.16) 
 
A partida para o Céu começa no Centro de Educação da Família Ideal para a Paz 
Mundial em Jardim. Você participa no seminário de treinamento e entra no Céu através 
deste lugar. Pessoas vêm para cá do oriente e do ocidente. Casais internacionais sobem a 
partir do nível de um indivíduo, família, tribo até a nação. Sem passar por aqui, 
ninguém pode ascender este pilar verticalmente. Norte e Sul da Coreia, que estavam 
divididos, são unificados aqui… 
 
Nos Jogos Olímpicos, a linha de partida é a mesma para todos. Nem a linha de partida e 
nem a linha de chegada são determinadas pela vontade da própria pessoa. Partindo a 
partir daqui, você deve ir para a terra natal da Coreia e unificar a península coreana. 
Alcançando isto, você mais tarde se encontrará no centro. Diante de sua nação, você 
deve converter sua propriedade. Diante das Nações Unidas, sua nação deve converter 
sua propriedade. Convertendo sua propriedade, as Nações Unidas devem retornar para 
Deus. O Rev. Moon estabeleceu escolas elementares, médias e colégios na América 
como também no oriente. Eu alcancei o ápice do padrão ideológico e do padrão 
educacional. Também tivemos sucesso na mídia e nos negócios. Agora é o momento 
para eu conduzir a forma como as Nações Unidas devem seguir. (303-137, 1999.08.08) 
 
De agora em diante, educação sobre a tradição de amor celeste e sua realização é 
necessária. Amor celeste não se refere a coisas mundanas. Conhecendo o mundo 
incorpóreo [espiritual], você deve ensinar e praticar a nova tradição centrada no amor 
celeste. (310-198, 1999.06.14) 
 6.2 Mulheres e educação  
 
A Kajeong Dang (associação lar da família) é o lugar onde você deve reunir pessoas de 
todos os partidos políticos e educá-las. Como a Tongil Dang (Casa de Unificação) é 
uma casa maternal, uma mãe deve assumir controle de seus filhos, Caim e Abel, e 
educá-los na direção que a família e a nação devem assumir. A unificação de Norte e 
Sul da Coreia começa a partir da família. Satanás causou divisão entre os partidos 
políticos. Devemos transformar as gangues de luta em um corpo unificado decente. 
(242-067, 1992.12.27) 
 
Embora a Verdadeira Mãe tenha seguido o Verdadeiro Pai pelos últimos quarenta anos, 
ela agora deve assumir a condução.  
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De forma semelhante, as mulheres devem se colocar na linha de frente agora. A 
Federação das Mulheres para a Paz Mundial (WFWP) foi fundada centrando nas 
mulheres. A Tongil Dang é uma casa onde mães podem treinar seus filhos e filhas. 
Assim, você deve criar isto em cada vila. Educar filhos centrando em suas mães – o que 
deve ser feito a seguir? Quando mães e seus filhos alcançam unidade, os homens que se 
tornam os chefes da família, e que foram arcanjos, devem ser elevados para a posição de 
Adão. Então os grupos das nações do mundo que devem se tornar os arcanjos do mundo 
satânico devem ser educados. Assim, o termo Kajeong Dang está cunhado. Ele deve ser 
assimilado e abraçar todos os partidos nacionais. Sendo que Adão se coloca no lado 
celeste, ele deve assimilar e abraçar o arcanjo. O solo de treinamento para fazer isto é 
exatamente a Kajeong Dang. O governo desencadeou uma comoção, dizendo que eu 
estava tentando estabelecer um partido político, mas eu não fundei um partido 
concorrente. Ela não é uma configuração que gera votos, mas que cria unidade.  
 
A Tongil Dang se tornará na sequência a Kajeong Dang. Quem deve entrar nela? Uma 
mãe deve entrar, ensinar seus filhos e se harmonizar com eles. Então eles devem entrar 
na Kajeong Dang e educar seu pai, que tem sido um flerte. Uma mãe ensina seus filhos 
na Tongil Dang, e unindo-os, juntos eles educarão seu pai na Kajeong Dang. (243-153, 
1993.01.03) 
 
Para retornar para o Céu, mulheres do mundo devem receber educação sobre a nova 
ética e moralidade familiar, centrando na Vontade do Messias original, o Adão perfeito 
que se tornou unido com Deus. Depois da queda da humanidade, filhos e filhas se 
tornaram inimigos centrando em Eva. Contudo, no caminho da restauração, eles devem 
completamente se unirem e seguirem o messias tribal de volta para o Céu. Isto é 
restauração através de indenização. (244-038, 1993.01.29) 
 
O que é a Casa de Unificação para a Paz Mundial? Tornar-se unida com o messias 
tribal: é aí onde uma mulher chama por seus filhos e os ensina. Quando ela alcança 
unidade com eles e salva seu esposo, a Casa de Unificação (Tongil Dang) é formada. A 
Kajeong Dang deve emergir. Embora dang denota “facção” ou “voto,” ele significa 
“unificação” ou “casa.” Estes dois conceitos são mundos separados.  
 
Até que o Céu eleve e restaure uma mãe, seus filhos e filhas, eles são educados na 
Tongil Dang. Então retornam para a Kajeong Dang depois que todos estão 
completamente unidos e seu esposo se reúne a eles. O dono desta família deve lidar com 
o partido que ocupa a sociedade e nação do mundo satânico. Eles estão divididos em 
dois grupos. A dang ou casa é um local de treinamento estabelecido quando uma mãe e 
seus filhos estão unidos com o messias tribal. Aqui, a família é estabelecida depois que 
ela tenha se tornado unida com seus filhos, e eles tenham restaurado seu esposo e pai. 
Esse homem que representa a família, em retorno, deve restaurar os arcanjos decaídos 
do mundo satânico. Eles serão restaurados enquanto famílias são assimiladas. Qual é a 
esperança do Espírito Santo? É encontrar os noivos e enriquecer uma família. Portanto, 
encontrando com o messias tribal, seu noivo, a noiva deve ser ensinada a estabelecer um 
novo fundamento para sua vida família. Quem deve ensiná-la? Sendo um sujeito, Adão 
deve educar sua esposa e filhos para o propósito de estabelecer uma família. (244-043, 
1993.01.29) 
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Adão caiu na idade de dezesseis anos. Adão devia se tornar um pai quando ele 
crescesse. Esse pai deve ser podado e enxertado em um galho do Adão perfeito. Isto 
significa unidade entre uma mãe e seus filhos, entre Eva, Caim e Abel. O pai deve servir 
sua esposa como Deus, e obedecê-la absolutamente. Sua esposa e filhos também devem 
ser absolutamente obedientes diante de Adão. Desta forma, homens devem ser puxados 
do mundo decaído. Atualmente as mulheres estão sacudindo o mundo. Elas devem 
liberar os homens do mundo arcangélico, ensiná-los, e controlar o poder masculino. 
(244-334, 1993.03.01) 
 
A dang em Cho Kyoyuk Dang (casa de educação universal) conota uma casa, não um 
partido político. Vocês devem reforçar o programa de educação em cada nação. Como 
uma escola municipal nos tempos antigos, vocês devem construir uma família que 
implementa a educação no lar. (310-196, 1999.06.14) 
 
A Cho Kyoyuk Dang (casa de educação universal) na Coreia se refere a uma casa que 
educa e equipa as pessoas com uma arma ideológica em preparação para as eleições 
gerais no Norte e Sul da Coreia, centrando em ambos os partidos do governo e 
oposição. Devemos estabelecer essa casa. Ela não é um partido político, mas uma casa. 
Devemos iniciar um movimento para unificar os partidos do governo e oposição. (310-
199, 1999.06.14) 
 6.3 Hoondokhae (reunião para leitura e aprendizado) e a 

educação de toda a humanidade  
 
Enquanto fazem a leitura de um volume de meus sermões todos os dias, os pais devem 
dizer para seus filhos que os conteúdos são excelentes. A coleção de meus sermões 
contém material de ensinamento para seus filhos. Você deve encorajá-los a ler minhas 
palavras, dizendo, “O Verdadeiro Pai nos mostra a maneira para sermos grandes pessoas 
e suas palavras são cheias de esperança. Como estou dando este conjunto de livros para 
você como um presente, leia sempre que tiver tempo.” (273-177, 1995.10.22) 
 
Minhas palavras não são faladas por mim. O Céu fala através de mim. Você será 
movido por essas palavras onde quer que esteja e sempre que as ouvir. Elas são 
diferentes de outros discursos. Eu não estou sozinho. Sendo que tenho a intenção de 
falar a partir de uma posição onde eu sintonizo o vertical com o horizontal, a mente e o 
corpo se tornam um corpo ressonante. A vibração surge. Se o corpo vibra, a mente reage 
da mesma forma porque eles podem se tornar unidos. Se a mente é tocada, uma grande 
mudança revolucionária ocorrerá no corpo. Esse tipo de energia existe. Estas não são 
palavras do Rev. Moon. A palavra dok que está em hoondokhae tem um mae (vender) 
na sequência de eon (palavra). Isso significa que você deve vender ou dar a palavra para 
todos. Se você tentar guardá-la, você estará em sérios problemas. Se você tentar estocar 
ou acumulá-la, você receberá punição. Um evento mais valioso do que obter dinheiro 
vendendo a palavra acontecerá. Mesmo se você não a vender, distribua ou compartilhe a 
palavra com os outros. Este é o significa original de hoondokhae. A palavra hoon em 
hoondokhae tem um cheon (um fluxo) seguido por eon (palavra). Água é o elemento de 
vida em todos os organismos vivos. Água cria a zona verde, evapora para formar as 
nuvens, e flui profunda e amplamente, e equaliza o mundo. Dok significa vender 
centrando na palavra. Se não for vendida, ela deve ser repetida e utilizada.  
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Tal como a água flui para se tornar um longo rio e o vasto oceano, e ter a energia para 
gerar o cosmos, você deve entender que estes conteúdos estão fundamentados na 
Palavra. (289-295, 1998.02.01)  
 
Qualquer pessoa, incluindo políticos, podem fazer hoondokhae. Uma vez movido pela 
palavra, se você está confiante que ela pode ensiná-lo a corrigir seu próprio curso de 
vida, siga em frente e faça hoondokhae por todos os meios. Se você não faz, você pode 
se arrepender. Você deve fazê-lo. Eu iniciei um movimento que pode romper até mesmo 
o myeon, tong e ban (unidades administrativas subdivisionárias de uma cidade). 
Tornando a Coreia a pátria de nossa fé, estou iniciando este movimento nacional porque 
os coreanos nativos vivendo na pátria devem se tornar os campeões de hoondokhae, 
mais do que em qualquer outra nação. (290-158, 1998.02.18) 
 
Se somente hoondokhae é realizado, isso é educação. Sempre que você comer, sua 
família e seus parentes deveriam frequentemente se reunir para ler e aprender a Palavra. 
Eu não sou diligente? Sempre que tenho um momento livre, eu leio a Palavra. Tal como 
um broto de feijão continuará crescendo se você o molhar, você crescerá 
constantemente [no coração] sem percebê-lo. (290-217, 1998.02.27) 
 
No futuro, pais terão que fazer isto pelos filhos abençoados. Se um casal é movido em 
seus corações por seus pais, seus filhos não podem evitar serem movidos também. Isto é 
como uma estaca cravada no chão. Isto é o que é o hoondokhae. (290-220, 1998.02.27) 
 
A palavra hoon em hoondokhae tem um cheon (riacho) seguido por eon (palavra). Um 
riacho significa água fluindo. Hoon simboliza a “Água da Palavra,” por isso ela deve se 
mover para sobreviver. Se ela permanece estagnada, ela vai ficar sem vida. Hoondokhae 
é “água.” Se você deixar a “Água da Palavra” estagnada, ele cessará de viver. Se você 
prender a Palavra da Igreja de Unificação, ela decairá. Seria melhor se você não a 
ouvisse. A palavra dok em hoondokhae tem um mae (vender) seguindo de eon (palavra). 
Você deve vender ou dar a palavra para os outros. Isto não acontece se a palavra fica 
estagnada. Você deve dividi-la. (291-088, 1998.03.05) 
 
Não há outra forma para educação exceto através de hoondokhae. Vocês conhecem tudo 
sobre o Princípio? Vocês nem mesmo estão cientes de sua existência? Depois de ler o 
livro algumas vezes, você deveria ser capaz de repetir em trinta minutos as porções mais 
importantes do que você leu em uma hora. Você pode fazer isto tanto quanto gostar, 
digamos, por cem minutos. Portanto, eu digo repetidamente para você educar seu 
coração através de hoondokhae. Eu não peço apenas para você alisar o livro, mas para 
estudá-lo em profundidade. (291-142, 1998.03.06) 
  
Hoondokhae é absolutamente indispensável para você enquanto estiver na terra. Isto já 
está acontecendo no mundo espiritual. Tudo no mundo invisível pode ser estabelecido 
em uma semana. Você deve compreender quão urgente são as coisas que devemos 
cumprir na terra. Entramos na época na qual, famílias podem se estabelecer através do 
hoondokhae. Isto indica o significado do hoondokhae. Hoondokhae é um programa para 
a liberação de nossos antepassados no mundo incorpóreo e seus futuros descendentes. O 
passado, presente e futuro estão unidos. Quando seus pais se tornam avôs, haverá três 
gerações, centrando em você e em seus filhos abençoados. Centrando nas três gerações, 
você deve criar uma ponte na terra e atravessá-la.  
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A atual segunda geração, são as pessoas encarregadas de forma geral. A segunda 
geração de filhos abençoados deve trilhar o caminho correto. Se eles receberam a 
bênção, eles devem realizar o hoondokhae de todo coração, transcendendo os erros de 
seus pais. (291-237, 1998.03.15) 
 
Minhas palavras não são palavras que simplesmente fluem. Elas são como testemunhos 
em um tribunal de direito. Elas são como os artigos da constituição de uma nação. Elas 
devem passar pela sentença judicial. Sem reservas, você deve amar ouvir a Palavra no 
hoondokhae e estimar o hoondokhae em seu coração. Você está esculpindo sua própria 
realidade de liberação. Se você perpetrar qualquer coisa contrária à lei, quão terrível 
seria. Hoondokhae deve ser mais delicioso do que comer arroz e mais interessante do 
que brincar algum jogo. (292-073, 1998.03.28) 
 
Você não deve pensar levianamente sobre o hoondokhae, mas considerá-lo até mesmo 
mais importante do que suas refeições. Você deveria dar um chute em coisas como seu 
lazer ou qualquer outro interesse. Pergunte-se para onde está indo e que tipo de vida 
você está vivendo agora, e faça uma avaliação sobre isto para ver qual seria sua 
pontuação. Você se conhece bem. Hoondokhae tem um sabor melhor do que comida, e 
é mais realista do que seu estilo de vida atual. Você pode esquecer de suas refeições, 
mas você não pode esquecer do hoondokhae. Você deve tomar apenas o café da manhã 
em um dia, ou deve ter o almoço e o jantar também? Se você tem tempo para o jantar, 
você deve comer quatro vezes por dia. Você deve tomar o café da manhã, almoço, jantar 
e outra vez antes de ir para a cama. Então seu espírito cresce, do contrário, ele ficará 
escuro como um dia chuvoso, e sufocante como um dia de neblina. Hoondokhae deve 
ser considerado como mais importante do que orar, porque é um momento quando os 
pais aperfeiçoam seus filhos. (295-274, 1998.09.08) 
 
A palavra hoon em hoondokhae é composta de um cheon (riacho) e um eon (palavra). 
Isto está ligado com a água correndo de um rio. Quanto mais a água se move, mais ela 
evapora. Ela cria a zona verde e passa a cultivar os nutrientes vitais que todos os 
animais precisam. Quando você reflete sobre esta verdade, o problema é que a natureza 
se tornaria uma zona de deserto se não houvesse esses ciclos que criam as nuvens e a 
chuva. Hoondokhae na Igreja de Unificação não tem nenhum descanso, como a água do 
rio que não cessa de fluir. A palavra mae (vender) em dok (ler) indica vender algo bom. 
Uma vez que você conhece a Palavra, você deve vendê-la ou compartilhá-la. As vilas 
tomarão parte em competição de hoondokhae no futuro. Eu abri a época de hoondokhae 
na qual indivíduos, famílias, igrejas, comunidades, nações e o mundo vão pendurar os 
certificados oficiais de premiação de hoondokhae. (296-217, 1998.11.10) 
 
Agora é o tempo maduro para ter um impacto no nível de base de nossas atividades. 
Como as famílias abençoadas estão todas residindo em sua vizinhança, podemos colher 
grande sucesso realizando o hoondokhae em grande escala. Você deve puxar até mesmo 
a raiz. Você fará isto em seu próprio lar, ou será apenas espectador? Você deve saber 
que estou fazendo isso a fim de qualificá-lo para fazer isso em seu próprio lar. Quando 
você retornar, você não deveria apenas sentar e não fazer nada. Você deve empacotar 
seus pertences pessoais e mudar. Para qualquer lugar que você vá no mundo espiritual 
juntamente com um traço de lágrimas derramadas por fazer hoondokhae, se você segue 
as tradições dos Verdadeiros Pais, seus filhos as herdarão.  
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Em cada vila através do mundo inteiro, cada lar é a extensão do território no qual os 
Verdadeiros Pais e o mundo espiritual podem cooperar. (296-235, 1998.11.10) 
 
A coisa temerária sobre hoondokhae é que eu falei sobre ele cinquenta anos atrás em 
uma situação de vida e morte. Centrando na Palavra, eu falei sobre ele com uma 
mentalidade implorando que o mundo inteiro se abrisse ardente em resposta. Eu posso 
sentir o coração do Céu e a cooperação do mundo espiritual muito de perto. Uma vez 
que você vá para o hoondokhae, pessoas como nós serão arrastadas para esse tipo de 
circunstâncias no momento do discurso, pois a Palavra dada ontem ou hoje é para 
sempre transcendente de tempo. Essa situação é necessária. Embora a luz do sol da 
manhã seja dramaticamente caprichosa, ainda é essa luz, esse mundo e essa energia em 
todos os momentos. Este universo é sempre grato por ser abençoado com a luz do sol. 
Da mesma forma, centrando no hoondokhae, onde você pode ligar os relacionamentos 
vivos, duradouros e tocantes do Céu eterno e o mundo que transcende tempo e espaço? 
Na realidade de vida e morte. Uma pessoa que busca a morte viverá. A morte pertence a 
mim, mas a vida pertence a Deus. Pessoas que não estiveram em situações tão graves 
não podem ser usadas por Deus. Elas apenas passarão através da história. Você deve 
fincar suas raízes. (296-329, 1998.11.18) 
 
Agora é o tempo para fazer testemunho com livros. Quando você faz hoondokhae, não 
há nenhuma necessidade de mestres ou ministros. Se você faz isso dia e noite, sua 
família será uma família celeste. (297-118, 1998.11.19) 
 
Quando seu coração é movido frequentemente fazendo hoondokhae, você deve dizer, 
“Eu devo fazer os outros movidos da forma como eu fui, ou ainda mais do que isso.” 
Quantas vezes eu deveria fazer isso? Uma pessoa que faz isso milhares de vezes será 
ainda mais movida do que alguém que tenha feito isso somente cem vezes. Com a 
Verdadeira Mãe é a mesma coisa. Se eu tenho meu manuscrito preparado, eu 
normalmente o lerei de três a dez vezes onde quer que eu vá e seja absorvido na Palavra. 
Eu até mesmo digo para a Verdadeira Mãe fazer mais do que eu. Depois de fazer a 
leitura de cinco a dez vezes, eu me sinto profundamente movido. Se faço a leitura a 
noite toda, eu serei ainda mais movido. Se eu derramo lágrimas enquanto leio, minha 
plateia também será facilmente movida às lágrimas. Portanto, eu encorajo vocês a lerem 
estes conteúdos surpreendentes que podem se tornar maravilhosos materiais de 
conferências onde quer que vocês forem. Eu sou mais diligente em hoondokhae do que 
qualquer outra pessoa. Quando vocês ouvem meu discurso, vocês devem ser gratos que 
o Céu está se colocando em uma posição meticulosamente justa. Contudo, vocês não 
sentem isso. Vocês sempre se sentem pesados e cobrem a luz do sol com um chapéu, 
mas não podem se colocar nesse sol sem seu chapéu. A despeito de estender e 
desenvolver sua força vital completamente com a luz do sol, vocês a cobrem. Depois da 
bênção dos 360 milhões de casais, quando vocês foram indicados para serem messias 
nacionais, vocês expressaram que não sabiam como educar seus membros. Eu dei 
instruções para vocês não para ensiná-los, dizendo, “Como vocês conhecem as palavras 
que eu falei e o caminho que eu trilhei, simplesmente façam hoondokhae lendo 
diretamente minhas palavras.” Vocês acham que hoondokhae em si mesmo é suficiente? 
Mesmo quando competições de conferências são realizadas na Coreia centrando no 
hoondokhae, você não pode imaginar que essas coisas estão transpirando no mundo. 
Isto é a criação de um novo mundo da cultura. Fazer hoondokhae ostenta esse 
significado. (301-181, 1999.04.26) 
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Estou iniciando o hoondokhae a fim de repassar minhas tradições. Minhas palavras não 
desaparecerão. Elas estão contidas em todos os manuais práticos com os quais vocês 
podem se estabelecer na terra. Vocês devem herdar as tradições celestes, dia ou noite. 
Depois de conhecer as tradições, vocês devem colocá-las em prática. Através do 
hoondokhae, você é ensinado a herdar as tradições. Mantendo o passo com o caminho 
de sofrimento que o Rev. Moon e o Céu têm trilhado, e agindo em conformidade com 
eles, você deve estabelecer sua própria família e nação. Isto é de extrema importância. 
Ninguém vai interferir. Sem se tornar um centro, nem mesmo o mundo espiritual pode 
cooperar com você. Hoondokhae ensina as tradições que os Verdadeiros Pais devem 
estabelecer e as tradições que podem consumar sua Vontade. Depois de se familiarizar 
com as tradições, você mesmo deve realizá-las. Elas logo acabam em fumaça, mas ao 
estabelecer firmemente a raiz em seu fundamento de vida, a árvore crescerá cada vez 
maior e mais alta. Não importa quão ocupado eu esteja com o trabalho, eu nunca perdi o 
hoondokhae uma única vez. Eu estava ocupado ontem de manhã, por isso eu fiz 
hoondokhae de noite até passar da meia noite. Exaustão não importa. Isto é como a 
respiração. O mundo espiritual está acampado em nossa retaguarda e nossos 
antepassados estão ao nosso redor. Antes deles, sua família deve se tornar um exemplo 
de tradições familiares que pode cumprir suas responsabilidades na terra. Para fazer 
isso, você deve superar as famílias abençoadas no mundo espiritual na área de ensinar e 
praticar as tradições. Se não, você terá que pagar indenização. (302-278, 1999.06.26) 
 
Fazer hoondokhae é de certa forma me preparar para o próximo mundo. Nossa longa 
história de milhares de anos poderia seguir sem mim? Isto é um teste. Eu ri quando 
vocês me perguntaram como vocês deveriam educar as famílias abençoadas dos 360 
milhões de casais. Vocês realmente vão ensiná-los? Em dez anos vocês arrumarão suas 
malas e fugirão! Antes de passar para o outro mundo eu deixarei minhas palavras como 
legado. (303-079, 1999.08.08) 
 
Até agora não houve nenhuma educação de caráter, mas somente educação técnica. A 
educação técnica materialista removeu totalmente todos os conteúdos relacionados com 
valores humanos e a natureza de Deus. Contudo, ela deve estar ligada com uma 
tecnologia que possa padronizar seguindo o modelo da criação de Deus, centrando no 
ideal de criação de Deus. Se não, o resultado será a negação de Deus. Considerando este 
assunto de forma geral, educação do caráter, e então educação religiosa devem ser 
incluídas no currículo. Olhando para a literatura, filosofia e tecnologia, a educação do 
caráter está baseada em uma perspectiva materialista. Eles dizem que o material precede 
o espiritual. Filosofia e educação do caráter devem estar unidas, e estarem conectadas 
com a educação técnica e o mundo científico. A questão é como integrá-los. Como 
educação técnica é uma área do aspecto relativo, podemos ligá-la ao conceito de Deus 
somente se os conteúdos do Princípio de Criação – que afirmam que um sujeito e um 
objeto estão relacionados centrando no amor, sendo que todas as coisas da criação 
existem em um sistema de pares – estão incluídos. Eles não devem estar separados. 
Você deve educar os jovens através do hoondokhae e seminários. Na época atual das 
ideologias democrática e comunista, somente o Deusismo pode torná-las renovadas. O 
Deusismo é a ideologia Ala-Cabeça. Para verificar se isto é verdadeiro, fazemos 
hoondokhae. Hoondokhae é um seminário de treinamento para reconhecermos isto. 
(315-134, 2000.01.28) 
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Esposas devem ser assíduas ao fazer hoondokhae. Ao fazer hoondokhae, mulheres 
podem trazer o mundo satânico sob seu controle e gerenciar todas as coisas. 
Transcendendo os mundos democrático e comunista, elas se colocam em uma posição 
de educar as pessoas como seus próprios filhos e filhas. Como o pai se coloca na 
posição de noivo de dar a bênção, esse é o manual. Centrando nas tradições familiares e 
no amor verdadeiro, você deve dar nascimento a verdadeiros filhos e verdadeiras filhas, 
e educá-los. Você deve enxertar os filhos e filhas do mundo tipo Caim com aqueles do 
mundo tipo Abel. Trocando as posições, Satanás cairá. (315-230, 2000.02.03) 
 
Deus é o verdadeiro pai, verdadeiro mestre e verdadeiro dono de toda a humanidade. 
Suas tradições familiares devem começar no Céu. Como você está assumindo a posição 
de Deus ao se tornar pai ou mãe, você deve ensinar a tarefa de amar. Você deve ser um 
mestre que educa sobre um amor da família ou o ideal de uma nação, e você deve nutrir 
pessoas qualificadas a serem donas. Escolas estiveram implementando a educação 
técnica. Educação sobre a verdadeira natureza do homem deveria ser conduzida no lar. 
Somente então a linhagem de sangue pode ser herdada. Você tem a missão séria de 
deixar para trás uma geração sucessora que se assemelha a seus pais através de uma 
longa linhagem de sangue de milhares de anos. Isto não é destino, mas uma 
responsabilidade definida. Nem os pais e nem os irmãos podem ser trocados. Adão 
podia trocar de cônjuge no Jardim do Éden? Não. Conhecendo este princípio, pelo 
estabelecimento da tradição familiar diante do Céu, você deve purificar a linhagem de 
sangue centrando no amor, e o fruto de verdadeiros pais e verdadeiro mestre.  
 
A seguir, você deve legar a posição de um verdadeiro dono de uma linhagem de sangue 
de milhares de anos. Você deve entender seu significado. Tendo isso em mente, por 
favor, ame e estude a Palavra. Quando você tiver alcançado o estágio onde pode 
responder todas as questões perguntadas, você não tentará fugir, mas seguirá fielmente, 
embora eu possa testar sua fé. Se Deus está comigo no reino celeste, eu seguirei na 
direção que tenho demonstrado, então Ele estará com você também. Como Deus me 
protegeu para que eu pudesse sobreviver em momentos de problemas e perseguição, eu 
sei que Ele dará proteção divina para você, colocando você na posição de dono onde sua 
família pode prosperar por milhões de anos, e indo além de seus descendentes e nações, 
e Ele salvaguardará o mundo unificado. Assim, você deve fazer hoondokhae e estudar 
seriamente minhas palavras. Se você possui algo notável, você deve ensinar tudo para 
seus familiares que compartilham sua linhagem de sangue. (316-171~172, 2000.02.11) 
 6.4 O mundo futuro que famílias abençoadas devem edificar  
 
Não haverá uma aldeia global no futuro, mas ao invés entraremos na era de uma família 
global. A primeira questão é como estabelecer um princípio ideológico fundamental. 
Devemos estabelecer um sistema educacional supranacional. Para fazer isto, esse 
princípio ideológico deve estar conectado com o sistema supranacional. Precisamos de 
uma ideologia pela qual todas as nações possam pensar como irmãs e todas as famílias 
possam pensam como se elas fossem membro de uma única família. Do contrário, 
haverá consideráveis dificuldades no curso resultante. Você deve fazer um bom início. 
Se você deve parar no meio do caminho para fazer modificações, muitos embaraços vão 
surgir ao longo do caminho. (263-290, 1994.10.27) 
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Tal como a raça branca, a raça negra e a raça amarela se tornam unidas centrando em 
Deus, vocês devem unificar suas vidas edificando um condomínio onde todas as nações 
sejam capazes de viverem juntas, centrando na pessoa como Abel representante de 
Deus. Vocês terão suas refeições juntos e educarão seus filhos juntos. Quatro famílias 
viverão juntas como um lar ampliado. Somente se vocês se disciplinam para viverem 
esse tipo de vida e alcançarem o padrão, sua família será reconhecida como uma nova 
família central da nova família celeste no futuro. Se a população mundial de cinco 
bilhões pretendesse se reunir em um único lugar, digamos, na terra da Coreia, nem 
todos poderiam colocar seus pés neste país. Portanto, eu destinei doze nações que 
conduzirão essa forma de treinamento. (268-317, 1995.04.04) 
 
Como podemos conduzir a restauração através de indenização? Desde que nossa 
linhagem de sangue foi manchada por causa da Queda humana, ela deve ser limpa. 
Primeiro, a restauração da linhagem de sangue. A seguir, a restauração da propriedade. 
Se a propriedade não é restaurada, a realidade de coração não pode ser restaurada. Não 
houve nenhum fundamento para o clã de Adão viver. Havia escassez de comida mesmo 
quando os filhos nasceram. O próximo problema foi ensinar sobre Deus. Foi a mesma 
coisa com as nações israelitas. Nos cursos para restaurar Canaã, as nações israelitas 
colocaram sete tribos de Canaã na frente. Depois que eles entraram na terra de Canaã, 
comida e educação se tornaram um problema sério. Como mencionei outro dia, pessoas 
de quatro grandes nações – a nação Adão, a nação Eva, e a nação arcanjo – devem viver 
em um único lugar como uma única família. Centrando em um sistema de vida 
comunal, a partir de agora as quatro grandes nações devem estabelecer irmandade pelo 
restabelecimento da base de quatro posições que falharam em realizar a unidade na 
família de Adão. Elas deveriam viver juntas de forma harmoniosa e educar umas as 
outras cruzando as barreiras de raça e nação. (269-013, 1995.04.06) 
 
O mundo foi originalmente criado para estar além do alcance da corrupção e injustiça, 
guerras e crimes. A humanidade foi criada para eliminar os elementos de poluição 
ambiental, e amar e proteger todas as outras coisas da criação como o verdadeiro dono. 
Todas as atividades e trabalhos, enquanto vivemos nesse mundo, são alegres serviços 
voluntários baseados no fundamento de coração de amor e cuidado pelos outros. Assim, 
o padrão vivo de seus membros constituintes está equalizado. Utilizando todas as 
facilidades da civilização moderna, além da educação de conhecimento, educação física 
e educação técnica, também devemos nutrir o povo escolhido para seguir a forma 
celeste dando prioridade para a educação do coração e da norma baseada nas famílias 
abençoadas.  
 
Nos assemelhamos aos Verdadeiros Pais se praticamos a tradição que eles 
estabeleceram. Além disso, podemos construir o modelo de uma nação ideal se nossas 
vidas se assemelham às vidas dos Verdadeiros Pais que têm amado Deus, a humanidade 
todas as coisas da criação e a terra. A Fazenda New Hope é apenas o local de 
treinamento para realizar isso. Ela é um lugar para edificar a nação de Deus investindo e 
investindo ainda mais de si mesmo; amando a terra, a água e a natureza; misturando-se 
com pessoas de todas as nações do mundo e se tornando uma única família. Colhendo 
os frutos aqui, e demonstrando-os para todas as nações, você ensinará para elas como 
realizar uma comunidade de amor, transcendendo barreiras de cor da pele, de culturas e 
de nacionalidades. (269-155, 1995.04.17) 
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Você deve expandir em âmbito mundial o movimento pelo estabelecimento da nação 
que, em minha adolescência, eu aspirei ver. Conhecendo o sistema, eu já criei um 
ambiente possível para isto. Eu estou educando vocês e deixando isso para vocês. Por 
causa do Rev. Moon, lágrimas estão lavando essa terra. Eu estou deixando para vocês o 
lugar onde o Céu possa lembrar de vocês mesmo se entrarem em seu túmulo. (276-276, 
1996.02.24) 
 
Que tipo de organização cada nação deve estabelecer no futuro? A construção de um 
sistema de condomínio. Vocês devem realizar treinamento em um sistema onde quatro 
famílias possam se tornar unidas e viverem juntas. Elas devem comer juntas, educar 
seus filhos juntas, e viver juntas como uma família consanguínea maior. Se elas não 
podem se harmonizar e viver juntas, elas se encontrarão confinadas em um ambiente 
mais limitado quando forem para o mundo espiritual. (278-327, 1996.06.23) 
 
Você deve impulsionar a educação e estabelecer a base do pessoal central. Você deve 
assegurar a capacidade para inspirar as pessoas para a ação, ou então não pode mover a 
nação. Se somente você pode inspirar as pessoas, eu já criei as condições do ambiente 
que pode administrá-las. Eu estabeleci escolas elementares e médias e universidades. A 
empresa de jornal e a universidade são porta aviões gigantes. Esta é a forma para 
cultivar uma força subjetiva que pode mover a esfera cultural dessa nação. Podemos nos 
conectar a um mundo novo de uma dimensão mais elevada do que a atual. Se somente 
você tem os materiais de ensino, a esfera letrada da sociedade e de toda a nação abrirá 
um grande sorriso e esticará um tapete vermelho para você. Sendo que você tem todos 
esses materiais em sua posse, por que você estaria apreensivo? Você deve ensinar ou 
não? Passamos o período de ensinar pelo testemunho. (287-227, 1997.10.04) 
 
Infiltrando na mídia, o partido comunista buscou destruir a Igreja de Unificação. Eles se 
opuseram à nossa igreja no âmbito mundial através da educação, a fim de tornar difícil 
colocarmos nossas raízes. Contudo, sob essas circunstâncias adversas, conseguimos nos 
estabelecer e educar os mundos democrático e comunista. Centrando nessa base de 
educação, onde iremos agora? Seguindo além do mundo político, conectei o mundo 
econômico a ele. Através disto quero dizer que preparei uma organização global que 
pode estimular a economia de mercado. Como fiz esta preparação em um ambiente 
supranacional e internacional, estabeleci um sistema educacional centrado em um 
renascimento industrial em larga escala. Agora entramos no sistema educacional 
industrial, passando através da época da educação espiritual. Combinando estes 
conteúdos, você deve ligar a organização por trás das cenas com os conteúdos realistas, 
e apresentar um relatório completo. (290-234, 1998.03.01) 
 
Qual é a responsabilidade de um missionário? O que ele deve fazer? A época de 
testemunhar passou. Que tipo de testemunho é necessário quando todas as famílias 
tiverem recebido a bênção e todas as nações tenham sido unificadas? Agora é a época 
da família. Você deve agir para o benefício de aperfeiçoar a família. Portanto, educação 
é prioritária. Se unindo aos messias nacionais de cada nação, missionários devem 
estabelecer instituições educacionais de crianças, jardins de infância, escolas 
elementares e médias em cada país, centrando nos filhos de seis nações principais. Este 
é o trabalho dos missionários. Depois de duas décadas, essas nações se reunião ao nosso 
redor. A despeito de enviarmos missionários com uma missão educacional, eles não 
realizaram suas tarefas, mas ao invés estiveram envolvidos em outras atividades.  
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Missionários foram enviados para seis nações e são encontradas várias embaixadas lá. 
Eles podem criar escolas e planos educacionais, se conectando com as embaixadas de 
várias nações em seus respectivos países designados. A questão é como educar os filhos 
de muitas nações em um curso único. Se educamos bem os filhos destas seis nações em 
um curso desde o nível elementar até o colégio, todos eles trabalharão com você depois 
de dez ou vinte anos. Eles deveriam ser ensinados a servir a sociedade através de 
serviços voluntários, ou algo semelhante.  
 
Uma nação é uma extensão da família. Mães têm a responsabilidade de estabelecer a 
tradição de educação nacional. Embaixadas de 180 nações podem ser encontradas em 
uma única nação. Se você trabalha para a educação dos filhos dos funcionários das 
embaixadas, as embaixadas se reunião para assistir você.  
 
Nesse caso, você não pode fazer nada. Você deve educá-los desta forma. Os pais das 
crianças são membros centrais das embaixadas. Em alguns anos, os candidatos 
presidenciais se reunirão nas embaixadas. Indo para a embaixada, você ensina seus 
filhos, juntamente com os seus, desde o jardim da infância com livros traduzidos. (301-
269, 1999.05.02) 
 
Fraternalismo universal promove a vida e experiências em comunidade. Sua família não 
pode viver para si mesma. As quatro famílias da base de quatro posições, as famílias de 
quatro nações, deveriam viver juntas por mais de três anos em um condomínio. Seus 
filhos e filhas não são seus próprios filhos. Você deve experimentar amar todos os filhos 
como seus próprios, estabelecendo um sistema familiar próximo que Deus deseja. Você 
deve estar pronto para uma vida comunal a partir de agora. (310-200, 1999.06.14) 
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Capítulo 7: A Educação do Reverendo Sun Myung Moon 
 

 7.1 Em qual ambiente Sun Myung Moon cresceu?  
 
A Coreia na década de 1920, o tempo quando eu nasci, estava atravessando um período 
muito difícil – durante o qual houve três anos de fome. Este também era um tempo 
quando uma nova luta contra a opressão japonesa começou, baseada no Movimento 1º 
de Março [um movimento nacional contra o regime colonial japonês em 1919]. Eu nasci 
baseado no fundamento das dificuldades que minha família teve que suportar em 
relação ao Movimento 1º de Março. (168-68, 1987.09.01) 
 
Eu nasci em 1920 durante a administração colonial japonesa da Coreia. Eu experimentei 
em primeira mão a dor e a tristeza de uma nação fraca pisoteada por um vizinho 
poderoso. Durante minha juventude, eu pensava seriamente sobre como trazer salvação 
para este mundo trágico de guerra e mal. (229-79, 1992.04.10) 
 
Em minha família, havia uma tradição de não deixar pessoas com fome saírem de nossa 
casa de mãos vazias. Quando tínhamos um convidado, nunca o mandaríamos de volta 
de onde veio. Tínhamos esse costume familiar. Demos comida para muitas pessoas de 
todas as partes da Coreia. Durante a ocupação japonesa, quando os japoneses vieram e 
tornaram a vida das pessoas difícil, muitas fugiram para a Manchúria. Como nossa casa 
ficava no caminho, pessoas de todas as oito províncias da Coreia chegavam e recebiam 
uma refeição. Minha mãe fazia comida para trinta ou quarenta pessoas todos os dias. Ela 
seguiu esta tradição familiar por toda a sua vida sem emitir uma palavra de reclamação. 
(111-310, 1981.03.09) 
 
Nossa casa ficava localizada no caminho e era bem conhecida por nossa tradição; houve 
até mesmo momentos quando tivemos cerca de trinta pessoas em nossa sala. Embora 
minha mãe tivesse um temperamento sério, ela nunca reclamava sobre ter que cozinhar 
para eles e ter que servir também seu sogro. (198-149, 1990.01.28) 
 
Meu avô tinha dois irmãos, e o mais jovem deles (Moon Yoon-guk) era um ministro 
cristão. Ele era o líder provincial de Pyeongan do Norte do Movimento 1º de Março 
como também sendo um membro do comitê de planejamento nacional. Ele levou 
membros da administração da escola, seguidores da igreja e residentes da cidade de 
Osan na Marcha de Resistência Mansei. Como consequência, a polícia japonesa o 
prendeu por organizar a marcha e o manteve preso por dois anos. Depois de cumprir sua 
sentença, ele foi forçado a viver se escondendo longe de sua terra natal, e faleceu em 
Jeongseon, Província de Kangwon. (20-209, 1970.02) 
 
Meu pai (Moon Kyung-yoo) era conhecido por ser um homem que poderia viver sem 
leis para regular suas ações. Se ele tivesse uma dívida, ele não podia ostentar a ideia de 
estar em débito, e sempre pagava suas dívidas na data devida com interesse. Ele 
mantinha suas promessas sem falta independentemente das circunstâncias. Ele era 
exemplar neste aspecto.  
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Meu pai conhecia todas as canções no hinário padrão de 400 páginas, e não o levaria 
com ele para a igreja no domingo. Quando eu perguntei a ele por que, ele me disse, “É 
complicado ter que carregá-lo. Eu provavelmente acabarei perdendo-o de qualquer 
maneira. Então eu o deixo em casa.” Então perguntei a ele como faria para cantar os 
hinos, ao que ele respondeu, “O que você quer dizer sobre como eu cantarei os hinos? 
Eu vou seguir todos os demais cantando, e se não souber as palavras, eu sempre posso 
olhar para o livro da pessoa na minha frente.” Assim é como ele memorizava todos os 
hinos. (45-136, 1971.06.24) 
 
Minha mãe (Kim Kyeong-gye) era uma mulher extremamente forte, resiliente e tão 
resistente como um soldado. Eu sou parecido com ela em termos de físico muscular e 
força física pura. (139-52, 1986.01.26) 
 
Olhando para trás em minha vida como também minhas experiências de família, vejo 
que em determinado ponto Deus dá uma bênção, mas logo a seguir Ele é duro e 
implacável. Nossa família experimentou muita graça no tempo do meu bisavô, mas no 
tempo do meu avô, fomos submetidos a um curso de indenização. Indenização sempre 
seguiria uma bênção, semelhante à história dos Israelitas. Depois de receber dez 
bênçãos, deveria haver essa mesma indenização recebida. A fim de manter algo forte, e 
deixar uma semente, indenização deve ser recebida. Especialmente se fosse para deixar 
uma semente para o clã ao invés da família, Satanás iria derramar mais desafios na 
família do que as bênçãos que eles teriam recebido. Portanto, até que eu recebesse o 
chamado de Deus, houve grande confusão em minha família. Nossa família perdeu sua 
fortuna inteira, incluindo também alguns de seus membros. Antes que eu embarcasse 
nessa missão, ocorreu indenização em três gerações da minha família. Houve 
indenização durante a geração do meu avô e durante a geração do meu pai, e na minha 
geração, meu irmão mais velho pagou indenização. (29-208, 1970.02) 
 7.2 Uma criança com muita curiosidade  
 
Porque a terra natal de uma pessoa é o lugar que contribui com mais de 80 por cento dos 
importantes materiais educacionais na vida, a conexão dessa pessoa com sua terra natal 
não pode ser cortada. (187-290, 1989.02.12) 
 
Eu quero conduzir educação na terra na qual nasci, a área onde cresci, a vizinhança 
onde brinquei, utilizando aquelas coisas como manuais. Você conhecerá minha história 
uma vez que tenha ouvido de mim diretamente sobre o tempo que brinquei sob a 
montanha. (50-177, 1971.11.06) 
 
Você deve saber que pode liberar e indenizar a verdade que ninguém celebrou meu 
nascimento e ninguém me seguiu, indo para Jeongju, na Coreia do Norte, onde eu 
cresci. Você pode fazer isto bebendo a água que eu bebia quando era jovem, e brincar 
no jardim onde eu corria e brincava como um menino, e através de seus filhos cantando 
canções sagradas e levantando um brinde a Deus nesse lugar. Eu quero utilizar minha 
terra natal e essa vizinhança como manuais para educar vocês. Uma vez que você ouve 
minha explicação daqueles tempos sob a montanha diretamente de mim, durante sua 
vida, você seguramente conhecerá minha história. Haverá algum momento quando você 
deverá visitar as montanhas e rios na terra natal de seu mestre enquanto está vivo.  
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Todos os animais e plantas nas montanhas da terra natal de uma pessoa, o mundo 
natural pode ajudar a crescer abundância no coração de uma pessoa. Esse é o motivo 
pelo qual precisamos das montanhas e rios da nossa terra natal, e de amar a natureza. 
(187-284, 1989.02.12) 
 
Desde o tempo que era jovem, eu olhava para as montanhas e pensava, “Qual é o nome 
dessa montanha? Eu imagino o que há naquela montanha.” Eu sempre ia para ver esses 
lugares e ponderava sobre eles. Por isso eu conhecia bem todas as coisas no raio de oito 
quilômetros. (24-84, 1969.07.06) 
 
Os limites da minha atividade quando eu era jovem eram grandes e amplos. Não havia 
quase nenhum lugar em Jeongju que eu não tivesse ido. Eu estive em todos os topos das 
altas montanhas. Mas eu ainda sentia que tinha que ir além disso. Somente então eu 
poderia saber o que estava contido em tudo que era visível à luz do sol da manhã. Todos 
esses lugares eram as montanhas e rios nos quais eu cultivei a devoção da minha fé. A 
água da minha terra natal, as árvores, a terra, a brisa da manhã, todas as coisas que 
experimentei no passado estão vividamente presentes em mim. (221-171, 1991.10.23) 
 
Não havia nenhuma flor entre aquelas que eu vi, que não tenha tocado diretamente 
quando era jovem e andava pelas montanhas. Não havia nenhuma flor que eu não 
conhecia. Houve muitas vezes que eu fiquei com a criação mesmo depois do sol se pôr. 
Eu adormeceria, e à meia noite, eu seria encontrado por meus pais que me levariam de 
volta para casa. Eu gostava muito da natureza. (203-185, 1990.06.24)  
 
Em minha casa havia uma castanheira que tinha cerca de duzentos anos de idade, e era 
tão linda. Não sei se era porque eu nasci no ano do macaco, mas eu era muito bom para 
escalar árvores. Era tão divertido escalar essa castanheira e lançar as castanhas ao chão 
com uma vara que eu tinha feito. (141-33, 1986.02.16) 
 
Eu somente deixava os pássaros voando em paz nas montanhas depois de ter examinado 
cada um deles. Eu não deixava qualquer pássaro livre até que o tivesse examinado. Se 
eu visse uma andorinha bonita pela primeira vez, eu imaginaria como o macho e a 
fêmea desse tipo de pássaro se pareceria. Havia um livro que eu pudesse usar para 
verificar isso? Não. Por isso eu ia até os pássaros e os estudava diretamente. Eu 
esperaria por uma semana sem comer. (162-213, 1987.04.12) 
 
Em um ponto, eu imaginei sobre corvos colocando ovos. Eu não pude dormir até que 
tivesse certeza. Eu sairia à noite, e então bem cedo de manhã antes dos corvos saírem de 
seus ninhos. Depois de visitar este corvo todos os dias, eu me familiarizei com ele. No 
início, ele ficava muito agitado com minha presença, mas depois que tinha visitado 
todos os dias sem fazer qualquer dano, ele ficou calmo. Assim, eu assisti como ele 
cuidava e alimentava seus bebês, e tudo o que ele fazia. (51-83, 1971.11.01) 
 
Porque vivia no campo, eu capturei muitos insetos. Não havia provavelmente nenhum 
tipo de inseto que não tivesse capturado. Além disso, não havia nenhum tipo de animal 
que não tivesse capturado e trazido para casa. Bem, eu não capturei um tigre! Eu peguei 
gato do mato, guaxinim e coelho, entre outros animais. Isto era de grande interesse para 
mim. Eu pensava que eles estavam vivendo sozinhos, mas todos eles tinham parceiros. 
Todas as coisas vivem em pares. (140-296, 1986.02.14) 
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Quando nevava, eu caçava à noite por doninhas com minha equipe, em um jardim que 
se estendia por dezenas de quilômetros, e de dia por coelhos. Ou faria um cão latir e o 
faria me seguir, e depois de ter subido uma colina, eu pegava um pedaço de galho e 
jogava para ele buscar. (202-296, 1990.05.25) 
 
Durante as férias, eu ia para o mar para aprender sobre ele. Eu examinei todos os tipos 
de lugares – lagoas sujas, pântanos e buracos de caranguejo. Então eu pescaria. Eu fui 
um campeão em capturar enguias. (144-294, 1986.04.26) 
 
Se viesse um convidado e fosse preciso uma enguia para a refeição, eu precisaria apenas 
de trinta minutos a uma hora para consegui-la. Eu era um bom corredor. Eu correria 
cerca de seis quilômetros até uma lagoa dentro de 15 minutos e capturaria cinco 
enguias. (214-124, 1991.02.01) 
 
Fazíamos muita apicultura. Mel de acácia é saboroso. Quando uma abelha senta em uma 
acácia e coloca sua cabeça dentro para se alimentar, ela espalha suas pernas dianteiras e 
traseiras, se coloca para trás e começa a sugar. Se você tentar puxá-la para trás com uma 
pinça, ela não virá mesmo se sua traseira for arrancada. Quão séria é essa abelha? A 
pessoa que está puxando a abelha até que seu corpo seja arrancado parece brutal, mas a 
abelha que não sairá da flor por causa do sabor que está experimentando é tão séria! Eu 
vi isso e pensei que essa é a forma como deveria agir também. (186-203, 1989.02.01) 
 
Não posso viver com a ideia que há algo que não saiba. Se algum idoso em nossa cidade 
morria, eu perguntaria de qual doença tinha morrido. Se ficasse curioso sobre porque 
alguém tinha morrido, eu iria para onde estivessem fazendo o funeral e perguntaria. 
Assim, eu sabia o que estava acontecendo na minha cidade. (164-312, 1987.05.17) 
 
Eu era muito interessado em tudo. Se houvesse uma pessoa idosa defecando na 
vizinhança, eu não iria apenas passar por ali. Eu imaginava por que, enquanto todos os 
demais cobriam seu nariz para evitar o cheiro, este homem idoso não podia cheirar o 
que todos os demais cheiravam. Assim, eu perguntaria. (50-302, 1971.11.08) 
 
Mesmo se minha mãe me desse uma maçã ou um melão, eu perguntaria de onde ela 
tinha obtido. Então minha mãe diria, “O que você quer dizer, onde eu o consegui? Seu 
irmão mais velho o comprou no mercado.” Então eu perguntaria para minha mãe de 
qual pomar ele foi colhido, se foi uma senhora idosa que colheu o fruto, ou se foi 
colhido por um homem de meia idade, um jovem, ou uma jovem. Eu era muito curioso 
sobre isso. (33-283, 1970.08.21) 
 
Quantos professores fugiram de mim quando eu perguntava coisas que eles não podiam 
responder? Eu perguntaria coisas como, “Quem trabalhou esta fórmula de física? Não 
posso aceitá-la. Por favor, explique para que possa entendê-la.” (203-328, 1990.06.28) 
 
Eu não acreditava em nada antes que tivesse certeza que estava certo para mim. Se um 
professor de matemática me ensinasse uma fórmula, eu seguiria esse professor sobre 
essa fórmula. Eu pensava, “Quem criou essa fórmula?” Eu achava ruim que alguém 
tivesse feito esta fórmula antes de mim. Eu pensava, “Eu deveria ter feito esta fórmula 
antes.” Assim, eu examinaria e olharia a fórmula a partir de muitos ângulos diferentes 
para entendê-la. Não havia nada que eu fizesse de forma parcial. (162-278, 1987.04.17) 
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O que eu estudava no dia antes da prova, minha mente sempre tinha aquilo que estava 
na prova. Eu pegava as três coisas que tinham maior chance de estarem na prova e 
somente estudava isto. Eu sempre colocaria essas respostas na prova. Eu analisaria 
psicologicamente o professor e adivinharia o que ele ou ela colocaria na prova. 
Estudando assim, eu tinha 70 por cento de acerto na prova. (229-116, 1992.04.11) 
 
Eu nunca perdi uma luta livre. Eu também era bom no futebol. Mesmo com meu corpo 
largo, eu era rápido. Quando era jovem, eu fazia exercícios na barra de ferro. Eu me 
treinei com muitos tipos de exercícios. Até mesmo agora me exercito, com exercícios 
que ninguém mais conhece. Eu inventei alguns exercícios. (192-151, 1989.07.03) 
 
Por seis meses, eu ia para uma sala e praticava pronúncia desde o básico. Eu treinei até 
conseguir todos os sons corretos. Assim, eu aprendi a falar mais rápido. Eu também 
pratiquei minhas maneiras. (25-339, 1969.10.12) 
 
Há muito tempo atrás, quando era um adolescente, eu gostava muito de música. A 
pessoa que era dona da casa que eu morava era a primeira filha de uma família rica na 
Província de Kang-won, que até mesmo possuía e dirigia um carro. Alguém que pudesse 
dirigir um carro trinta anos atrás era da elite. Não havia nenhum lugar na Coreia que 
esta pessoa não tivesse estado. Ela conhecia todas as canções populares, e possuía 
centenas de discos.  
 
Assim, eu decidi fazer de mim mesmo alguém que a proprietária sempre ouviria. Eu 
trazia comida na bandeja todas as noites. Eu fazia qualquer coisa que ela me pedisse 
para fazer. Depois que eu tinha feito isto de acordo com meu plano, a proprietária estava 
muito satisfeita por me ter lá. Ela até mesmo disse que queria que eu fosse seu genro. 
Bem, por que ela não gostaria disso?! E ela me deixou ouvir todos os discos que ela 
tinha. Ela me deixou ouvir um pouco de cada vez. Depois de ter ouvido alguns dos 
discos, começamos a ouvir um pouco mais. Assim, no final ouvimos todos os discos. 
Decidi ouvir todos os discos em alguns dias, e deixei os discos todos os dias.  
 
Há bons pontos para ser capaz de cantar bem. Um filho filial batuca nas costas de sua 
mãe enquanto canta. Se um jovem homem e uma jovem mulher cantarem um para o 
outro sobre seus corações de amor pelo outro, eles alcançam esse nível. Uma pessoa que 
está na linha de frente tentando trazer a restauração não deveria ser capaz de alcançar 
seus desejos, não importa como? Isto tudo é parte de tornar alguém, uma pessoa inteira. 
Este é um processo necessário. Eu ficaria a noite inteira ouvindo música. Quando eu ia 
dormir, eu deixava o volume baixo, e com um cobertor na minha cabeça, ouvia a 
música. Esse é o quanto sou impaciente. Não importa o que eu faça, eu tento não perder 
para ninguém. (46-293, 1971.08.15) 
 
Quando estava no colégio, eu era campeão de luta livre. Não havia nenhum esporte que 
eu não fosse bom. Eu também lutei boxe. Se alguém ruim viesse e me desse um soco, 
eu poderia colocá-lo no chão com um gancho! Eu até mesmo fiz esse treinamento. Por 
que eu fiz isso? Não para lutar. Sendo que eu tinha a determinação para fazer uma 
grande revolução, para reparar este mundo e iniciar um mundo de paz que segue as leis 
naturais, eu tinha que ter um corpo saudável. (85-20, 1976.03.02) 
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7.3 Determinação e iluminação  
 
Se eu começasse a chorar, eu não parava em menos de uma hora. Por isso eu tinha um 
apelido, “chorão.” Porque levava um dia para eu parar de chorar, eu tinha esse apelido. 
Eu queria que todas as pessoas mais velhas da cidade viessem e me vissem chorando. 
Eu chorava para fazer toda a cidade começar a falar e até acordar aqueles que estavam 
dormindo. Eu não ficava parado e continuava chorando. Eu chorava como se algo 
terrível tivesse acontecido. Minha garganta ficava machucada e eu ficaria com um 
inchaço na garganta, de tal forma que eu nem mesmo podia falar depois. E eu apenas 
sentava e chorava. Eu corria, ficava ferido e começava a sangrar, por isso eu ficava 
coberto de sangue. Assim, você pode dizer que tipo de personalidade eu tenho. (50-297, 
1971.11.08) 
 
Eu não cedia para os outros. Mesmo se quebrasse um osso, eu não cederia. Eu nunca 
cederia para outra pessoa. Isto era antes de eu saber como o mundo funcionava, e era 
assim mesmo na minha adolescência. Se minha mãe fizesse algo errado, e então me 
desse um conselho, eu diria, “Não!” Se eu dissesse que deveria apenas fazer as coisas da 
minha maneira, eu ficaria de pé e lutaria. Eu era assim. Eu nunca desistia. (136-132, 
1985.12.22) 
 
Era a mesma coisa com meu avô. Meu avô ouvia conselhos de mim. Ele uma vez disse 
algo para mim com seu cigarro em sua mão, tentando educar seu neto, e eu disse a ele, 
“Como um avô pode educar seu neto com um cigarro em sua mão? Essa é a tradição de 
nossa família?” Assim, o que ele fez? Ele pensava que eu era apenas um garoto bobo, 
mas quando eu disse isso a ele, ele disse, “Você está certo. Eu vou jogar isto fora.” 
(210-372, 1990.12.27) 
 
Era dito que o pequeno garoto da família em Osan faria qualquer coisa que ele 
colocasse em sua mente. Era dito que ele queimaria a casa, se ele decidisse. Se ele 
quisesse cortar uma árvore, ele o faria. Ele poderia matar uma vaca se quisesse. 
Qualquer coisa que ele dissesse, ele faria. Por isso, se eu dissesse algo, todos tinham que 
se render. Eu ficava satisfeito somente quando as três gerações, desde os avôs, viessem 
e se rendessem a mim. (197-39, 1990.01.07) 
 
Uma vez uma criança fez o meu nariz sangrar e fugiu. Assim, eu esperei na frente da 
casa dele por trinta dias, e finalmente obtive um pedido de desculpas de seus pais. Eu 
até mesmo ganhei um bolo de arroz que levei para casa comigo. (46-161, 1971.08.13)  
 
Eu costumava ser muito bom no jogo de baralho. Você conhece esse jogo? Também 
jogávamos um jogo onde atirávamos moedas contra uma parede para ver quão longe 
podíamos jogar. Eu era um campeão nisso, e também de fazer um buraco e jogar 
moedas nele. (221-90, 1991.10.23)  
 
Eu nunca perdi uma queda de braço quando era jovem, e nunca perdi uma luta. Havia 
alguém três anos mais velho do que eu na cidade, e eu perdi uma luta para ele uma vez. 
Pessoas que vivem no interior devem saber. A água da primavera vem na árvore de 
acácia, assim, se você tirar a casca, ela cai como casca de um pinheiro. Assim, na 
primavera quando a água vem, se você dobrar a madeira, a casca cai, você consegue 
toda a casca e a árvore fica realmente resistente.  
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Depois que perdi, eu lutei com essa árvore de acácia por seis meses. Eu dizia para a 
árvore, “Você! Eu não comerei até sentar em você!” Assim, por seis meses, eu dormia 
somente depois de ter dobrado a árvore e pudesse sentar nela. Eu esquecia de comer e 
dormir. Assim é quão sério eu era. (139-52, 1986.01.26)  
 
Nos velhos tempos, quando eu tinha menos de dez anos de idade, todas as crianças 
dentro do raio de oito quilômetros tinham medo de mim. Eu reuniria outros meninos e 
iriamos lutar com as crianças das vilas vizinhas. Eu fiz até mesmo esse tipo de coisa. Se 
outra criança estivesse zangada e chorando porque tinha apanhado de alguma criança de 
outra vila, eu iria sozinho para a outra vila, mesmo sem dormir naquela noite. Eu ia e 
chamava o culpado para fora. “Ei, você é quem fez isso e aquilo, não é? Quantas vezes 
você bateu nele? Ei, você!” Essas eram minhas maneiras. (183-250, 1988.11.02) 
 
Quando era jovem, se eu dissesse que iria chover, chovia. Se eu dissesse que em uma 
semana alguém na cidade morreria, ou uma senhora idosa em outra cidade morreria, isto 
acontecia. Há muitas dessas histórias. (113-236, 1981.05.08) 
 
Eu era muito diferente. Se sentasse e dissesse, “Hoje tal pessoa não está bem, ela está 
doente, isso acontecia. Eu sabia tudo. Desde quanto tinha oito anos de idade, eu podia 
dizer quais casais formariam um bom par. Se olhasse para duas fotos e pensasse que 
estas duas pessoas não formavam um bom casal, eu estava certo. Todos esses 
casamentos falharam miseravelmente. Eu tenho este tipo de história. (162-290, 
1987.04.17) 
 7.4 Empatia e compaixão  
 
Quando tinha idade suficiente, comecei a dar comida para as aves e cavar poços para 
elas. Eu cavava poços com toda minha força e dizia para as aves, “Vocês devem vir aqui 
e beber a água.” Então elas viriam e beberiam a água. Elas viriam e comeriam a comida 
que eu dava. Elas não voavam quando eu chegava perto delas. (173-027, 1988.02.01) 
 
Eu pensava que peixe podia viver em qualquer tipo de água. Então cavei um buraco, 
enchi com água, e coloquei peixes ali, mas eles morreram durante a noite. Eu chorei, 
dizendo, “Eu queria cuidar de vocês com todo meu coração. Por que vocês morreram?” 
Acho que eu era muito emocional. Quando olhava para um peixe separado do grupo, eu 
diria, “Sua mãe está chorando porque você está longe.” (187-294, 1989.02.12) 
 
Meu pai odiava quando pessoas matavam cães. Um dia, pessoas da minha vila vieram e 
capturaram um cão que eu mais gostava. Elas jogaram uma corda em seu pescoço e o 
penduraram. Ele nem imaginava o que iria acontecer a ele. Ele costumava abanar seu 
rabo para demonstrar sua alegria ao me ver chegando em casa. Segurando o cachorro 
que tinha sido enforcado, eu chorei muito. Eu entendi então que as pessoas não eram tão 
confiáveis como os cães. (071-148, 1974.04.29) 
 
Depois de ter visto um mendigo tremendo no inverno, eu não podia comer ou dormir 
quando era jovem. Essa era a forma que eu era. Eu disse para meus pais trazerem o 
mendigo para nossa casa e alimentá-lo. Eu penso que Deus deve ter pensado que Ele 
poderia utilizar algumas pessoas com essa qualidade em mim. Eu não podia dormir se 
ouvisse que alguma pessoa em nossa vila estava passando fome.  
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Eu dizia para minha mãe que devíamos ajudar. Então minha mãe diria, “Você quer 
alimentar a vila inteira?” Às vezes eu pegava um pouco de arroz de casa e dava para os 
outros sem dizer para meus pais. (056-035, 1972.05.10) 
 
Fazíamos apicultura em nossa casa com várias centenas de colmeias. Havia muitas 
casas no interior onde as famílias não tinham óleo suficiente para as lamparinas. Eu 
dava a cera das abelhas para essas pessoas. Eu era muito jovem para saber quanto isto 
custava naquela época. Finalmente meu pai descobriu, e eu ganhei uma boa bronca. 
(163-159, 1987.05.01) 
 
Os amigos pobres em minha vizinhança costumavam trazer seu almoço com cevada 
cozida ou milho cozido. Eu não podia comer meu arroz depois de ter visto a comida 
pobre em suas lancheiras. Eu tinha que trocar as lancheiras. Quando algum dos pais dos 
meus amigos estava doente no hospital, mas não podia visitá-lo porque não tinha 
dinheiro, eu imploraria em lágrimas para meus próprios pais darem o dinheiro para eles. 
Se eles não me dessem o dinheiro, eu anunciaria que iria vender isso ou aquilo em casa 
para obter o dinheiro. (058-083, 1972.06.06) 
 
Eu frequentemente estava com fome quando a Coreia era uma colônia do Japão. Eu 
convidaria estudantes pobres para comer tanta comida quanto pudessem, assim, meus 
vales de refeição mensal durariam três dias. (155-316, 1965.11.01) 
 
Havia estudantes que tinham um tempo difícil ao terminar a escola. Eu saia da escola 
por vários meses, e em nome de seus pais, eu cuidava deles. (026-070, 1969.10.18) 
 
Quando um grupo de pessoas intimidava pessoas fracas, eu lutaria contra esses 
canalhas. Eu lutava por justiça. A sensação de ser atingido é uma parte importante na 
formação da filosofia de vida de uma pessoa. (015-131, 1965.10.03) 
 
[Referindo-se aos encontros com a polícia japonesa] Muitas vezes, eu cuspi sangue 
através de experiências quase fatais. Contudo, nunca dei o nome dos meus amigos sob 
tortura; eu era leal e responsável por eles. Eu arrisquei minha vida por eles. Eu lutei 
sozinho. Eu não cedi nem mesmo sob ameaça de morte. (023-135, 1969.05.18) 
 
Eu não falava mesmo durante a tortura mais terrível – ser golpeado com um porrete. 
Você deve manter a fé de seus amigos. Uma vez que você fez uma promessa, você deve 
mantê-la até a morte. Uma noite, depois da tortura, eu me senti ainda mais triste, e sabia 
que nunca esqueceria aquele dia. (033-116, 1970.08.09) 
 
Mesmos que as pessoas possam colocar meu corpo na prisão, ninguém pode aprisionar 
meu coração e minha crença. Eles podem me golpear o quanto quiserem. Quando eles 
me golpeiam, tudo isso será um fundamento para me conectar com Deus e a obra de 
Deus até este ponto. Aqueles momentos estavam testando quanto eu realmente poderia 
amar meus inimigos. Eu dizia para eles em minha mente, “Me golpeie por quanto tempo 
você quiser, mas eu nunca odiarei você por isso.” Eu vomitava sangue depois de ser 
golpeado por muito tempo, mas ainda pensava, “Eu fui espancado para o benefício de 
toda a humanidade. Eu estou abatido, mas eu não lembrarei a dor. Por favor, Pai 
Celeste, perdoe aqueles que me batem.” Uma pessoa deve seguir com sucesso através 
de um teste no qual sua vida esteja em risco. (027-074, 1969.11.23) 
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7.5 Caráter formado através de diversas experiências  
 
Durante meu tempo de estudante, eu viajei para muitos lugares. Não há quase nenhuma 
parte da Coreia que eu não tenha visitado. Eu apenas saltaria em um caminhão, a 
despeito de seu motorista ficar relutante, e diria a ele que não me importava de sentar na 
bagagem. Finalmente ele concordaria depois que eu prometia pagar a ele um jantar. Mas 
durante nossa conversa no jantar, ele ficaria tão tomado por minhas observações, que se 
oferecia para pagar a conta. Uma vez, na rua, eu falei com uma senhora em seu caminho 
para o trabalho de seu esposo nas plantações de arroz, com seu almoço do meio dia. 
Depois de me ouvir, ela acabou me dando a comida do seu esposo! (112-240, 
1981.04.12) 
 
Eu encontrei muitos pastores conhecidos e ilustres na Coreia ao longo do caminho. Eu 
os verifiquei a todos, quem era maduro e quem não era. Assim, quando comecei, eu já 
conhecia seus níveis, embora eles não me conhecessem ainda. Talvez eles me 
considerassem como nada mais do que um pássaro de passagem, mas eu escrevi tudo 
que eles tinham para dizer em meu relatório para o Céu. (62-56, 1972.09.10) 
 
Inicialmente, eu visitei as igrejas clandestinas, não querendo lidar com cristãos que 
tinham comprometido sua fé se prostrando sob coação em santuários japoneses. Foi três 
anos antes da liberação da Coreia, que eu comecei a encontrar membros da igreja 
clandestina. (211-142, 1990.12.30)  
 
Eu sou muito bom em tricotar. Eu tricotava minhas próprias blusas, meias e shorts. Eu 
sou uma pessoa que estudou tudo que é necessário para viver, mesmo sem uma mulher, 
para cumprir a Vontade de Deus como o principal negócio da minha vida inteira, 
mesmo se tivesse que permanecer solteiro. Eu posso tricotar um chapéu bonito. Quando 
eu tricoto uma luva, faço isto muito rápido. (50-296, 1971.11.08) 
 
Como um jovem, eu senti realmente como era ir ao cinema. Para pessoas como eu, essa 
foi uma experiência chocante; eu quase sentia vontade de gritar. Eu decidi parar e fazer 
isso; eu fui cinco vezes todos os dias até que fiquei tão cansado que nunca mais queria 
ver outro filme novamente na minha vida. Eu disse para mim mesmo, “Seu canalha! 
Não vá!” (123-24~43, 1982.12.01) 
 
Naquele tempo, havia um distrito da luz vermelha em Jongno-sam-ga, cidade de Seul. 
Eu decidi pesquisar o assunto. Por que mulheres bonitas buscavam essa profissão? O 
que eu faria se ela fosse minha irmã ou uma filha? O que um irmão ou um pai faria? 
Este é um problema sério. Eu conversaria com essas mulheres sobre isso a noite inteira. 
(182-167, 1988.10.16) 
 
Quando estava vivendo em Heukseok-dong (em Seul), custava cinco jeon ir para a 
cidade de trem. Eu iria a pé ao invés de pegar o trem. Isto exigiria de mim 45 minutos 
para chegar, caminhando rápido, enquanto outras pessoas precisavam duas vezes esse 
tempo. No verão, eu costumava caminhar com meu uniforme banhado em suor. Eu 
doava o dinheiro economizado do trem para os necessitados, dizendo, “Meu coração 
gostaria de dar dinheiro para você em milhares e milhões para criar uma nação feliz, 
mas ao invés eu dou isto para você representando o povo coreano. Eu oro que isto possa 
ser uma semente de felicidade e fortuna para você.” (184-246, 1989.01.01) 
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Quando vivia em Noryangjin (Seul), eu caminhava para a escola para economizar cinco 
jeon da passagem do trem a fim de dá-lo para os pobres. Eu fazia o mesmo para retornar 
da escola para casa. Eu conversava com as árvores na beira da estrada, dizendo, 
“Fiquem vivas até eu ter sucesso. Por favor, cresçam junto comigo.” Contudo, aquelas 
árvores não estão mais lá. (197-74, 1990.01.07) 
 
Em meu caminho para a escola com o dinheiro para pagar as taxas de matrícula, eu vi 
uma pessoa com uma doença terminal na estrada. Eu sacrifiquei minhas taxas escolares 
para ele ir para um hospital. Eu nunca posso esquecer quão duramente pressionado eu 
fui para pagar as taxas da escola, e quão afortunado eu era por ter meus amigos reunidos 
ao meu redor para reunir essa soma. Essas experiências formataram profundamente 
minha vida. (97-255, 1978.03.19) 
 
No norte de Harbin, há um lugar que eu pensava ir a fim de trabalhar em uma empresa 
elétrica no tempo que estava fazendo meus estudos no Japão. Por quê? A partir dos 
trabalhadores de lá eu pensei que poderia aprender os idiomas russo, chinês e mongol. 
Eu estava planejando construir uma sede na Ásia no futuro. (186-317~318, 1989.02.06) 
 
Eu me treinei para ser o primeiro a chegar e o último a sair no meu local de trabalho. Se 
eu não fosse o primeiro, eu me sentia mal. Eu queria ser um mestre, um vencedor. É o 
mesmo com a Vontade de Deus. Quando você é o primeiro por Deus por toda a sua 
vida, você será o rei do céu. (99-45, 1978.08.27) 
 
Há uma coisa que nunca esqueci. No distrito movimentado de Ginza em Tóquio, eu 
empurrei uma carroça sem usar qualquer uniforme no meio dos transeuntes bem 
vestidos. Naquela época eu estava pensando, “Ei vocês, vamos ver se vocês vão para o 
lado ou não!” (37-37, 1970.12.22) 
 
Havia uma barcaça carregada com carvão na Kawasaki Shipbuilding Company. 
Geralmente exigiria uma equipe de três trabalhadores trabalhando durante três dias para 
descarregá-la. Nossa equipe de três pessoas terminou a descarga a 1 hora da manhã do 
primeiro dia. (220-304, 1991.10.20) 
 
Nos feriados, eu trabalhava em uma fábrica de fertilizantes em Kawasaki. Eles tinham 
pessoas trabalhando dentro do tanque de ácido sulfúrico, que era um destino à 
condenação. Os trabalhadores estavam sendo enviados a fim de verificar seu sistema. 
Era impossível trabalhar mais de quinze minutos dentro desse tanque. Essas eram as 
condições difíceis nas quais eu trabalhei. (15-181, 1965.10.09) 
 
As pessoas costumam dizer que você deve ir para um lugar quieto e magnífico como 
uma montanha quando meditar. Isso não faz nenhum sentido para mim. Estudar em um 
lugar silencioso também é sem sentido. Eu estudei em uma fábrica com o som de 
milhares de motores e máquinas potentes funcionando no ambiente. Eu me treinei para 
ser excelente sob as condições mais adversas. (15-131, 1965.10.03) 
 
Durante a ocupação japonesa, qualquer lugar que fosse, eu estava constantemente sob a 
vigilância da polícia. Todos os meus movimentos dentro e fora da Coreia seriam 
transmitidos por telefone, e eu sempre seria atendido por agentes no porto de entrada. 
(34-289, 1970.09.13) 
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A despeito de ser um estudante, eu estava na lista negra. Várias vezes fui colocado em 
uma cela da polícia durante a ocupação japonesa. Quando eu estava em Tóquio, todo 
mês eu seria chamado na delegacia de polícia perto da Universidade de Waseda. (15-
181, 1965.10.08) 
 
Tínhamos vales de refeição no Japão, e juntamente com meus amigos, íamos em um 
restaurante para ver quanto podíamos comer. Caminhando na Rua Takadanobaba, 
podíamos ver muitos restaurantes agrupados ao redor de um templo Budista. Depois de 
comer sete tigelas de arroz, eu não podia comer mais um grão. A dor era pior do que a 
sensação de fome ao ponto de não ser capaz de mover um dedo. Eu sempre me 
mantinha com fome. Quando você está constantemente preocupado em encher seu 
estômago, você não pode pensar sobre sua nação e Deus. Eu pensava que deveria amar 
minha nação e Deus mais do que amar comer. Esta era uma verdade, e também minha 
fé. (15-183, 1965.11.02) 
 
Por favor, pratique ter duas refeições por dia por 4 anos. Por 14 anos, até a idade de 30 
anos, eu fiz isto. Durante esse período, não houve um dia que eu não tivesse fome. É 
uma grande coisa economizar uma refeição, com uma mentalidade de se sacrificar pelo 
mundo. (185-111, 1989.01.03) 
 
Eu usava roupas usadas compradas em lojas de segunda mão. Eu não usava creme no 
meu cabelo, embora as pessoas usassem para manter o cabelo no lugar. Eu não fazia 
isso, mesmo na primavera e verão. Em todo lugar que caminhava, eu baixava meu olhar 
em um ângulo não excedendo os quarenta e cinco graus. (15-181, 1961.07.17) 
 
Como um homem que não cumpriu sua responsabilidade diante do Céu poderia 
satisfazer suas necessidades? É assim como eu pensava durante toda a minha vida. Sem 
saldar seu débito com Deus, você não pode encará-lo. (37-35, 1970.12.22) 
 
Várias vezes mulheres japonesas se deitaram na minha cama, mas eu nunca pequei com 
elas. (231-38, 1992.05.31) 
 
Controle seus desejos sexuais. Nem mesmo mulheres lindas deveriam ser capazes de 
estimular seu órgão sexual. Seja capaz de se controlar, tendo em mente que a raiz da 
Igreja de Unificação é profunda, e que você deve se enxertar nela para se tornar uma 
pessoa como eu, como uma árvore saudável. Quando eu era jovem, era normal para 
mim estar na prisão. Eu tinha condicionado meu sistema nervoso para resistir a essas 
severas torturas que quebrariam qualquer outra pessoa que estivesse sendo interrogada. 
(182-175, 1988.10.16) 
 
Eu fui espancado quase até a morte, coberto com sangue e sangrando profusamente. 
Eles chutavam meu estômago com suas botas. Enquanto dois deles me seguravam, 
outros dois me chutavam e pisavam em mim. Imagine o efeito disso na minha barriga. 
Tentar sentar e levantar no banheiro era um tormento. (17-298, 1967.02.15) 
 
Porque eu era acusado de dizer que iria cortar a garganta do imperador japonês, eu era 
aprisionado e torturado. A coisa mais insuportável era ser chutado na virilha com botas 
perfurantes de couro. Você nunca saberá o que é dor sem essa experiência. (63-219, 
1972.10.14) 
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Uma vez, depois de ser interrogado e torturado por quatorze horas, eu não era capaz de 
rastejar por vinte metros. Não obstante, eu permaneci na fé até o fim, suportando a dor 
enquanto desmaiava repetidamente. (33-116, 1970.08.09) 
 
Quando eu tinha vinte anos de idade, eu jurei para Deus que salvaria minha nação. Eu 
acreditava que, representando minha nação, meu amor por Deus era mais forte do que o 
amor que o povo japonês tinha por seu imperador. Portanto, eu estava convencido que 
eles seriam finalmente derrotados. A parte que inicia o ataque contra o justo está 
destinada a perder vergonhosamente. (33-116, 1970.08.09) 
 7.6 Que tipo de educação Sun Myung Moon recebeu?  
 
Quando eu tinha dez anos de idade e estava indo para a escola, eu tinha que memorizar 
uma página por dia. Geralmente eu terminava de memorizar em trinta minutos. Se me 
concentrasse, eu poderia fazer isto em trinta minutos. Tudo que eu tinha que fazer era 
demonstrar para meu professor que tinha memorizado. O que eu podia fazer em trinta 
minutos, outros estudantes precisam de um dia inteiro. Depois que eu fazia minha 
porção para o dia, e meu professor tirava um cochilo, eu ia para as colinas para brincar. 
(204-250, 1990.07.11) 
 
Em minha escola da vila, meu professor costumava nos dar algo para memorizar à noite, 
geralmente partes dos Analetos de Confúcio ou o Discurso de Mêncio. Estudantes 
tinham que recitar as partes que tinham aprendido no dia anterior. Se não recitássemos 
adequadamente, seríamos castigados. Eu lembro de ser castigado. (101-168, 
1978.10.29) 
 
No passado, havia cursos preparatórios para ajudar os estudantes a entrarem na escola, 
tal como aqueles em Seul atualmente que preparam os estudantes para entrarem nas 
universidades. Naquele tempo, eu decidi ir para uma escola de gramática, mas eu tive 
que passar por um curso para ser testado a fim de entrar na escola que era reconhecida 
pelo governo. (171-258, 1988.01.02)  
 
Embora meus pais pagaram um ano de taxa de matrícula para a escola da vila, eu insisti 
para ir para uma escola melhor. Eu convenci meus pais, meu primo e meus avôs. Eu fui 
o primeiro em minha família que pensava em ir para uma escola que ensinava coisas 
novas do ocidente. Eu revolucionei a forma deles pensarem. Eu sabia que não devíamos 
apenas estar memorizando o que Confúcio tinha dito enquanto outras pessoas estavam 
construindo aviões. (203-279, 1990.06.27) 
 
Eu sou um homem muito ambicioso. Eu fiz uma determinação de ter mais de três 
doutorados antes da minha morte. Entretanto, agora eu acho a coisa mais fácil obter 
doutorados. As pessoas chamam de doutorado honorário, e muitas pessoas querem me 
dar esses doutorados. (25-162, 1969.10.03) 
 
Depois da academia, eu fui para a escola elementar. Era chamada Escola Elementar 
Osan. Eu me transferi para o terceiro grau por ter passado no teste. Eu estudei lá por um 
ano. Naturalmente eu não tive escolha, apenas estudar bastante. Eu estudei 
desesperadamente e minhas notas eram altas o suficiente para eles me deixarem passar 
para o quarto grau e entrar no quinto grau no ano seguinte. (211-133, 1990.12.30) 
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Eu caminhava oito quilômetros até a escola elementar todos os dias. Se crianças que 
moravam ao longo do caminho se juntassem a mim no caminho para a escola, elas 
nunca se atrasavam. Eu era como um relógio para elas. A cada passo, crianças estavam 
me esperando. Eu podia caminhar muito rápido. Eu podia caminhar oito quilômetros em 
quarenta e cinco minutos. As crianças me seguindo realmente tinham que se apressar. 
(133-155, 1984.07.10) 
 
A Escola Elementar Osan não permitia que os estudantes falassem japonês. Como vocês 
sabem, ela foi fundada pelo Sr. Lee Seung-hoon, que foi um dos trinta e três patriotas 
que se levantaram contra os japoneses [proclamando a independência coreana no dia 1º 
de março de 1919]. Assim, a tradição da escola era se opor ao colonialismo japonês. 
Esse era o motivo pelo qual eles não permitiam que os estudantes falassem japonês.  
 
Eu tinha que conhecer o inimigo da minha nação. Sem entender o inimigo, ninguém 
pode criar uma boa estratégia para vencê-lo. Assim, eu fiz outro teste para me transferir 
para a Escola Elementar Jeongju que era uma escola pública naquele tempo. Eu aprendi 
a falar japonês fluentemente a fim de me graduar. Durante esse tempo, eu passei a 
pensar sobre as questões fundamentais da vida como também sobre a vida de fé – todas 
as questões difíceis. Eu tive que aprender japonês na escola. Parece como se fosse 
ontem que eu aprendi os alfabetos japoneses, Katakana e Hiragana. Eu memorizei o 
alfabeto inteiro em uma noite. Então eu memorizei meus textos japoneses em quinze 
dias. Depois disso, eu podia entender o que as pessoas estavam dizendo em japonês. 
(171-258, 1988.01.02) 
 
Meu professor apresentou minha primeira escrita na parede. Embora eu não tivesse 
aprendido isto formalmente, eu sabia que tinha que dividir o espaço em três partes. Eu 
simplesmente imaginei que o espaço aberto que iria pintar deveria cobrir determinado 
percentual do espaço no papel, e assim por diante. Eu media exatamente e colocava no 
lugar certo com as devidas proporções. (137-241, 1986.01.03) 
 
Quando eu usava cadernos em meu tempo de jovem na escola, eu não começava na 
primeira linha do caderno. Eu começava a escrever desde o topo da página. Às vezes, eu 
usava uma página duas vezes. Dessa foram, eu podia obter duas vezes mais utilidade do 
caderno. As pessoas devem economizar os materiais. (31-260, 1970.06.04) 
 
Eu observava o diretor em minha escola elementar e coloquei em minha mente que 
viveria dessa e daquela maneira. O tempo que eu estudava com uma pequena lamparina 
de querosene parece que foi ontem. Vocês conhecem sobre lamparinas de querosene? 
Quando eu estudava até duas ou três horas da manhã, meus pais costumavam me dizer 
que isso prejudicaria minha saúde, se eu não dormisse suficiente. Eu realmente estudava 
bastante. Eu fiz meus amigos os insetos da noite. Insetos da noite eram meus amigos no 
verão. (100-161, 1978.10.09) 
 
O que eu posso lembrar vividamente é minha graduação na Escola Elementar Jeongju. 
Meus pais, professores e pessoas influentes em Jeongju se reuniram para celebrar nossa 
graduação. O diretor falou e foi seguido por considerações de congratulação de um dos 
convidados. Logo depois do discurso do convidado, eu me voluntariei para ir ao palco. 
Lá eu confrontei o colonialismo japonês. Eu ainda posso lembrar desse tempo como se 
fosse ontem. (211-134, 1990.12.30) 
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Na graduação da minha escola elementar, eu fiz um grande discurso. Na frente de um 
chefe da polícia e um oficial da cidade, eu falei, “Vocês, japoneses deveriam pegar suas 
malas e voltar para seu país.” Eu fui chamado pelo chefe da polícia, e fui questionado. 
Eu argumentei que uma pessoa não poderia ficar quieta quando as coisas são tão 
injustas. Naturalmente, eu fui rotulado como um causador de problemas desde então. 
(63-238, 1972.10.14) 
 
Quando fui pela primeira vez para Seul, eu compreendi que as coisas eram totalmente 
diferentes. Jeongju era no interior do país. Tendo vivido no interior, a experiência em 
Seul era muito diferente, 180 graus diferente. Você não tem nenhuma ideia de quão 
grande Seul parecia para mim. Eu lembro de tentar me adaptar ao novo ambiente. (187-
301, 1989.02.12) 
 
Eu meu colégio, eu fazia a maior parte da limpeza da escola. Eu queria ser o estudante 
que mais amava a escola. Eu queria limpar a escola como se ela fosse minha própria 
casa. Quando eu tinha essa mentalidade, eu não queria que ninguém mais me ajudasse. 
(133-182, 1984.07.10) 
 
Eu fui um estudante autossuficiente por sete anos. Não era porque eu não tinha dinheiro 
suficiente, mas porque queria entender sobre o trabalho das mulheres. Eu nunca usava 
água suja quando cozinhava. Não importava quão fria estivesse a água, eu usava água 
fresca. No frio, com a água fria, minhas mãos ficavam dormentes. Eu costumava sempre 
lavar o arroz. (153-312, 1964.03.26) 
 
Porque estou acostumado a poucos pratos na mesa, não preciso de muitos. Eu gosto que 
as coisas sejam simples, práticas e deliciosas. Eu sempre tinha um único prato. Um 
único prato é suficiente para mim. (45-260, 1971.07.04) 
 
Eu pensava que uma pessoa que não tinha sido capaz de manter sua própria nação, não 
merecia comer três refeições por dia. Eu frequentemente passava fome. Tanto quanto eu 
precisasse de comida, eu precisava mais do dia da liberação do meu país. Essa é a forma 
como treinei a mim mesmo. Eu dizia para mim mesmo que devia amar meu povo e 
minha nação mais do que comida. Assim, durante minha vida em Seul, eu pulava o 
almoço. Não era porque eu não tinha dinheiro no meu bolso. Quando tinha dinheiro, eu 
o dava para as pessoas pobre ao meu redor. (49-74, 1971.10.03) 
 
Eu frequentemente jejuava no meu aniversário. Como poderia celebrar meu aniversário 
quando ainda não tinha cumprido a vitória no nível individual e a vitória no nível 
familiar, sem falar das vitórias nos níveis nacional e mundial? Essa era a forma que eu 
pensava. Como poderia celebrar meu aniversário, conhecendo minha situação. 
Pecadores devem cumprir suas responsabilidades com Deus, e somente então poderiam 
celebrar seus aniversários. Essa era a forma como eu vivia. (93-278, 1977.06.11) 
 
Havia um lugar chamado ilha Choong no meio do Rio Han. Eu lembro de lamentar 
olhando para o Rio Han. Lembro de dizer para o rio, em minha mente, “Quão passional 
é seu amor por esta nação? Você deveria ser a linha de vida desta nação. Você deveria 
ser como o leite materno para esta nação. Se você não for isso, eu serei.” Posso lembrar 
vividamente o que eu pensava. Havia somente uma ponte. Também lembro o que eu 
pensava cruzando essa ponte. (197-74, 1990.01.07) 
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Eu fui um professor de escola dominical que pensava sobre as crianças como as coisas 
mais preciosas. Eu realmente amava as crianças mais do que qualquer pessoa. As 
crianças também eram loucas por mim. Elas nem mesmo iam para a escola, mas ao 
invés me seguiam. (60-201, 1972.08.17) 
 
Eu entendo muito bem sobre o fundamento de pessoas como o Rev. Park Jae-bong ou o 
Rev. Lee Ho-bin. Embora conheça seus segredos, eu nunca revelei suas faltas. Eles 
também têm seguidores. Esses pastores da igreja e seus seguidores se encontraram por 
causa de seu destino predestinado. Deus os trouxe a se encontrarem através da obra 
completa do destino, vamos colocar apenas dessa forma. Assim, se alguém reduz esse 
grau de destino pela metade, então a pessoa que os arrastou para baixo deveria assumir 
responsabilidade por essas pessoas a quem ela puxou para o lado. O que uma vez foi 
plantado em um campo, deveria ser colhido no mesmo lugar. (33-130, 1970.08.11) 
 
Um dia, escrevi uma anotação no meu diário que tinha trinta páginas, tanto quanto um 
caderno inteiro. Eu registrei quão sério sentia em meu coração sobre a situação no meu 
país. Mais tarde isto foi usado contra mim pelos japoneses. Eu tinha escrito o nome de 
várias pessoas no diário, e todos eles foram presos e acusados de participarem em um 
incidente que eu estava envolvido. Desde então, eu nunca escrevi novamente em um 
diário. Eu nem mesmo carregava um caderno de anotações. Eu mantinha as coisas 
importantes na minha cabeça. (139-284, 1986.01.31) 
 
Eu queimei meus próprios diários e chorei. “Isto poderia ter sido um registro histórico 
pelo qual jovens poderiam encontrar o caminho para a liberação de sua nação, mas eu 
tenho que queimá-los agora.” Eu fiquei encharcado com lágrimas. Eu tenho tentado 
encontrar o caminho para salvar meu povo, o mundo e Deus. (197-164, 1990.01.13) 
 
Quando fui para o Japão, quando embarquei no trem na estação de Seul (naquele tempo, 
era chamada Hikari line, correndo entre Seul e Pusan), eu disse para mim mesmo, “Eu 
não voltarei para Seul como um perdedor miserável. Deus protegerá as pessoas que 
possuem um amor passional e o desejo de salvar sua nação. Quando eu retornar, estarei 
cheio de esperança.” (197-75, 1990.01.07) 
 
Partindo de Seul para Pusan, eu disse para mim mesmo, “O que aprenderei no Japão? 
Eu pavimentarei a estrada para os jovens no meu país se levantarem neste mundo e 
estabelecerem um país independente.” Lembro-me de derramar lágrimas sem parar 
enquanto o trem cruzava a Ponte do Rio Han depois de deixar a estação de Yongsan. 
(199-185, 1990.02.16) 
 
Eu sentia que estava deixando minha nação, a qual era como um órfão. Eu me cobri 
com um casaco e gemi de dor de Seul até Pusan. Uma senhora japonesa veio até mim e 
perguntou, “Sua mãe ou pai faleceu? Bem, todos têm que passar por essa tristeza algum 
dia.” Eu estava triste somente por minha nação, a partir do meu profundo amor por 
minha nação. (39-62, 1971.01.09) 
 
Eu nunca poderei esquecer minha oração no porto de Pusan antes de partir para estudar 
no Japão, às duas horas da manhã do dia 1º de abril de 1941. Eu prometi para meu país 
em oração, “Embora esteja deixando você agora, meu amor por você somente ficará 
mais forte. Eu derramarei mais lágrimas por você.” (22-123, 1969.02.02) 
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Logo que coloquei meus pés na nação inimiga, minhas lágrimas pararam. Nunca visitei 
qualquer dos pontos famosos no Japão. Eu não pensava que estava qualificado para ter 
esse momento de prazer porque não tinha minha própria nação. (154-163, 1964.06.12) 
 
Eu estudei eletricidade e ciência. Eu sabia para onde estava indo. Eu estudei ciência, 
especialmente eletricidade, porque sabia que tinha que ser bom em cálculo matemático 
para realizar projetos complexos. Eletricidade é invisível, por isso ela é de alguma 
forma como a religião. Em cada simples fenômeno do mundo natural, existe atividade 
elétrica. (120-316, 1982.10.20) 
 
Eu costumava caminhar ao redor da cidade quando estava estudando em Tóquio. Não há 
nenhum lugar que não tenha visto em Tóquio. Eu estava fazendo um plano em minha 
mente. Eu pensava, “Em alguns anos, os jovens no Japão definitivamente se 
levantarão.” Eu estudava as pessoas, desde estudiosos até trabalhadores simples. Eu 
andava pelas ruas secundárias de Tóquio. Eu não estava feliz ali, sendo um patriota da 
Coreia. Eu falava com a natureza, as árvores e rochas no Japão, “Vocês sabem que estão 
no território do inimigo, mas vocês devem saber que pertencem a Deus.” Essa era a 
forma que eu pensava. (15-87, 1965.09.29) 
 
No tempo da minha graduação na escola do Japão, o Japão estava no meio da Segunda 
Guerra Mundial. Eu pulei um semestre e me graduei mais cedo, em setembro [1943]. 
(51-147, 1971.11.21) 
 
Eu fui para a estação de Tóquio para pegar meu trem, mas de alguma forma meus pés 
não se moveram. Se eu tivesse embarcado no barco de acordo com meu plano original, 
eu não estaria falando com vocês aqui agora. O Céu me impediu de ir. Eu não enviei um 
telegrama para minha família na Coreia explicando que chegaria mais tarde. Eu apenas 
fui escalar montanhas com meus amigos. Fomos para o Monte Fuji. Passamos vários 
dias escalando a montanha. Quando cheguei em minha terra natal na Coreia uma 
semana mais tarde, minha família estava arrasada. (105-238, 1979.10.26) 
 
Eles sabiam que eu chegaria em determinado horário de certo dia em um barco 
específico. Mas realmente não fui quando disse que iria. O barco foi afundado e a 
maioria dos passageiros morreram. Assim, minha família estava arrasada. (51-242, 
1971.11.28) 
 
Da minha casa até a cidade de Jeongju era cerca de oito quilômetros. Minha mãe correu 
os oito quilômetros com os pés descalços e pegou um trem para Pusan. Ele não podia 
pensar e não colocou sapatos e roupas adequadas. Ela ouviu que eu estava morto. 
Assim, ela correu descalça para Jeongju e para Pusan de trem. Ela verificou a lista de 
pessoas mortas na delegacia de polícia de Pusan, mas não encontrou meu nome. Ela não 
conseguia descobrir o que tinha acontecido comigo. Ela ficou tão arrasada pelo fato que 
seu filho estivesse morto. Ela nem notou que tinha um grande espinho no seu pé. Ela 
não percebeu até que a ferida infeccionou. De qualquer forma, eu voltei para casa dez 
dias mais tarde do meu plano original. Eu realmente fiquei triste quando ouvi o que 
tinha acontecido, especialmente sobre minha mãe. Quando deixei o Japão, pensei 
comigo mesmo, “Eu voltarei daqui a vinte anos. Então encontrarei vocês novamente. 
Agora estou partindo sem vingar a tristeza da minha nação no imperador japonês. O 
tempo virá no qual comandarei e ensinarei os jovens no Japão.” (45-136, 1971.06.24) 
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Vinte anos mais tarde, eu voltei para o Japão. O que eu mais queria saber era quantos 
jovens japoneses estavam em nossa igreja. Havia cerca de quinhentos jovens, todos de 
fundamento familiar muito bom. Eu perguntei a eles o que fariam no futuro. Todos eles 
disseram que eles fariam qualquer coisa que eu dissesse para eles fazer. Quão incrível 
foi isso! Eles somente queriam que a Igreja de Unificação e eu tivéssemos sucesso. (34-
353, 1970.09.20)  
 7.7 Agonizando sobre questões da vida e o encontro espiritual 

com Jesus  
 
Desde o tempo quando eu era um garoto, comecei a agonizar sobre as questões 
fundamentais da vida. Quem sou eu? De onde eu venho? Qual é o propósito da vida? 
Nossa vida de alguma forma continuará depois da morte? Deus realmente existe? Deus 
é onipotente ou não? Se Deus é Todo-Poderoso, por que Ele não pode resolver os 
problemas do mundo? Por que há tanto sofrimento no mundo? (102-288, 1979.01) 
 
Olhando para trás, me lembro quão sério eu era. Eu estava no ponto de decidir o que 
fazer com o resto da minha vida. Nessa encruzilhada, eu sabia que isto não seria 
determinado por forças humanas, mas cheguei à conclusão que tinha que fazer minha 
própria decisão de acordo com a Vontade de Deus. Eu lembro vividamente os 
momentos agonizantes antes de embarcar em minha vida de fé. (241-135,1992.12.20) 
 
Eu tive a experiência mais incomum quanto tinha dezesseis anos de idade [quinze pela 
contagem ocidental]. Depois de longas horas de oração na manhã de Páscoa, Jesus 
Cristo veio a mim e meu deu muitas revelações e ensinamentos. Ele compartilhou 
muitas verdades surpreendentes e profundas, particularmente que Deus está em agonia 
sobre o sofrimento da humanidade, e que Ele me pediu para assumir uma missão muito 
especial para Deus, na terra. (134-145, 1985.01.02) 
 
É difícil descrever minha experiência como um jovem. O mundo espiritual se abria e eu 
podia me comunicar livremente com os santos daquele mundo. Nas silenciosas colinas 
da Coreia do Norte, eu passei a encontrar com Jesus Cristo e conversei com ele. O 
conteúdo de nossa conversa se tornou o ensinamento essencial do Princípio de 
Unificação. (120-119, 1982.10.05) 
 
Quando você vê Jesus espiritualmente, ele sorri para você com um rosto feliz? Você já 
encontrou Jesus? Eu nunca encontro Jesus dessa forma. Ele sempre apareceu para mim 
sério e triste. Ele não tem escolha. Essa é a única forma que ele pode sentir porque ele 
conhece muito bem a situação de Deus. Eu sou da mesma forma também. (97-174, 
1978.03.15) 
 
Eu era muito mais jovem do que vocês, quando iniciei neste curso, mais jovem do que 
vinte anos, muito simples e inocente. Eu desejava possuir objetos de beleza e era muito 
curioso sobre coisas novas em minha aldeia, muitas vezes ao ponto da obsessão. 
Contudo, logo que embarquei na missão nessa tenra idade, eu me descobri insuficiente 
de muitas formas para conduzir essa grande e séria missão. Eu compreendi 
dolorosamente quão grave era minha responsabilidade e a necessidade de ter as 
qualidades requeridas interna e externamente. (156-106, 1966.01.09) 
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Eu era um jovem quando comecei neste curso. Se eu realmente cumpriria ou não a 
grande responsabilidade da missão que Jesus confiou a mim era um problema sério. Eu 
sabia muito bem quão intensamente pessoas como Noé, Abraão e Moisés tinham 
desejado cumprir suas missões dadas por Deus. (16-142, 1966.01.09) 
 
Pessoas sábias mantêm a esperança pelo futuro em seus corações enquanto passam por 
sofrimentos. Pessoas tolas desistem do futuro pela felicidade imediata ou presente. Você 
acha que eu passei por um momento de decisão em relação a esse tipo de coisa ou não? 
Você tem apenas uma chance de ser jovem. Qual caminho eu escolhi? Eu escolhi o 
caminho do homem sábio. (105-180, 1979.10.21) 
 
Deus me deu a missão de acordo com Seu próprio plano. Por que Ele fez isso? Bem, 
vocês devem fazer essa pergunta diretamente para Deus. O que eu entendo claramente é 
que a missão foi dada para mim. (87-286, 1976) 
 
Depois de ter passado através de tanto sofrimento com tantos problemas não resolvidos, 
Deus veio e bateu em minha porta, quando eu era apenas um menino. Esse foi o tempo 
quando comecei meu curso de encontrar a Vontade de Deus. (120-281, 1982.10.17) 
 
Eu não comecei meu curso ouvindo alguém falando na rua, ou tendo sido inspirado por 
algum sermão de um ministro, ou tendo recebido o testemunho de alguém. Qual foi o 
ponto de início do meu curso? Foi Deus. (20-315, 1968.07.14) 
 
Quando comecei meu curso, eu perguntava, “Deus existe?” Somente depois de ter dado 
uma resposta clara “que Deus realmente existe,” eu comecei meu curso. Então eu passei 
a saber que Deus de fato tinha Sua própria esperança. Eu perguntei a Ele, “Você tem 
esperança, Deus?” Eu também perguntei, “Deus, você precisa de mim?” Eu recebi a 
resposta, “Sim.” Então perguntei, “Quanto você precisa de mim?” (13-201, 1964.03.15) 
 
Passando através da adolescência e alcançando os vinte anos, eu agonizei sobre muitas 
coisas em termos da minha vida de fé. Eu entendi que tinha que ir para o Japão e a 
América algum dia. Eu queria experimentar perseguição e discriminação como um 
membro de um grupo minoritário. Quanto você deve conhecer sobre Deus? Você deve 
conhecer claramente a situação interna de Deus e o objetivo que Ele quer alcançar. 
Centrando nessas coisas, eu estudei as escrituras de muitas religiões, incluindo a Bíblia. 
(199-214, 1990.02.17) 
 
Foram minhas experiências com dezesseis anos de idade que me levaram a conhecer 
Deus. Pelos próximos nove anos, seguindo esse encontro inicial, eu passei a viver 
continuamente na presença de Deus e Jesus. Experimentei o mundo espiritual muitas 
vezes. Gradualmente, Deus me revelou a verdade incrível. Era como passar pela noite 
mais escura e finalmente o sol se levantar no horizonte. Eu pude ver o primeiro raio de 
luz da gloriosa nova cultura. A revelação que recebi é agora chamada “Princípio.” Deus 
me disse que devo espalhar esse Princípio até os confins da terra. (102-288, 1979.01) 
 
Quando você orar, você deve fazer isso até suas costas ficarem curvadas e formarem 
calos em seus joelhos. Eu ainda carrego estas marcas em meus joelhos das orações do 
meu passado. Você deveria orar em um piso de madeira em lágrimas. Ao orar, eu 
geralmente derramava muitas lágrimas. (25-334, 1969.10.12) 
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Sabendo das incontáveis almas perecendo em desespero, eu orava encharcado por 
lágrimas. Eu nem mesmo podia ver a luz do sol pelas lágrimas que derramavam 
impiedosamente sempre quando eu orava. É assim como eu cheguei assim tão longe. 
(143-331, 1986.03.21) 
 
No auge da minha juventude, eu costumava orar por dezessete a dezoito horas, e não 
menos do que doze, em um resumo, venerando e lamentando. Eu geralmente ignorava o 
almoço. Do contrário, eu não poderia ter sobrevivido. Todas as portas estavam fechadas 
e não havia nenhum caminho a seguir. Somente através dessa oração intensa, eu podia 
ver o mais fino raio de esperança emanando na menor abertura no céu. Experimentando 
esse tipo de sofrimento e dor, eu passei a adquirir uma firme compreensão do Princípio. 
(199-190, 1990.02.16) 
 
Há um ditado, “Uma torre edificada sobre o fundamento de sinceridade não irá cair.” 
Você deve fazer boas condições para Deus, mesmo ao ponto de se sentir doente em suas 
entranhas por causa do anseio por Ele. Se Deus pudesse vir a nós, Ele teria feito isso 
diretamente milhares de vezes ou mais. Não tendo um corpo físico, Deus me enviou 
para vocês. Baseado nessas circunstâncias e em minha motivação para estar aqui, vocês 
não podem evitar se sentirem fortemente ligados a mim. Por que vocês se sentem dessa 
forma em relação ao seu mestre aqui? Mesmo minhas roupas grossas de inverno 
ficavam encharcadas com minhas lágrimas quando eu orava. Vocês deveriam considerar 
quão partido meu coração ficava nesse estado. Era tão sério quanto fazer uma barganha 
com Deus frequentemente com uma faca em uma mão. (60-213, 1972.08.17) 
 7.8 A educação que o Reverendo Moon recebeu do Céu  
 
Sempre que estava me submetendo a sofrimento, nunca pude reclamar para Deus 
porque sabia muito bem quanto sofrimento Ele tinha suportado mais do que eu. Por 
mais pesada que fosse a cruz e apesar de ter que repetidamente carregá-la, porque sabia 
que havia um Deus que experimentou muito maior agonia, eu fui capaz de passar pelas 
tribulações aparentemente sem muito esforço e superar as condições mais adversas. 
Assim, para você que está seguindo minhas pegadas, eu não devo ser alguém que suga 
sua força, mas alguém que enriquece e energiza você. Essa é a forma de Deus. Esse é o 
ensinamento que recebi de Deus. Eu sou seu mestre. Tal como Deus, que sempre esteve 
lá por mim, nunca hesitando em se sacrificar por mim, eu quero ser o ombro no qual 
você pode se apoiar e o pai que capacitará e inspirará você. Estou fazendo meu melhor 
para cumprir isto dia e noite. (043-262, 1971.05.01) 
 
Você não deveria estar na Igreja de Unificação com um conceito habitual de fé tal como 
poderia ter quando você frequentava as igrejas no passado. Esse conceito é inútil e eu 
não desejo ver vocês vivendo dessa forma. Aqueles que pensam sobre desfrutar a Igreja 
de Unificação para seu próprio benefício pessoal não precisam se preocupar em se 
inscrever. Viemos para a Igreja de Unificação a fim de ser um benefício para a nação. 
Essa é minha crença. Eu não quero que vocês me amem. Isso não é o que eu quero. 
Vocês devem amar primeiro a Deus e a humanidade. Somente então vocês podem me 
amar. Esse é o ensinamento essencial do Unificacionismo. Não há outro caminho para 
nós. Eu tenho treinado a mim mesmo dessa forma. (049-305, 1971.10.17) 
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Tendo alcançado determinado nível, há coisas que eu não faço mais, tal como dormir 
encolhido para a direita ou para a esquerda. Eu costumava dormir em uma posição de 
oração com minha cabeça inclinada sobre as pernas cruzadas. Mesmo agora, toda vez 
que acordo, eu sinto tristeza por Deus que teve que continuar a trabalhar enquanto eu 
dormia. Eu não vivi de qualquer outra forma para me sentir confortável. Quão próximo 
de Deus você pode ficar vivendo assim? Você pode imaginar? É assim como conduzi 
minha vida até o presente. (050-284, 1971.11.08) 
 
Mesmo se a Coreia inteira me ridicularizasse, eu sabia que Deus me amava e não tinha 
me abandonado, mas ao invés, estava lidando comigo com uma compaixão que 
superava todos os coreanos juntos. Eu nunca cai em auto piedade, mesmo quando estava 
na prisão. Quando eu era ridicularizado nas prisões, eu pensava comigo mesmo, “Tudo 
bem, vá em frente e ria de mim. Estou seguindo dessa forma porque preciso aprender 
algo através disto.” Isso era o que eu pensava, e com certeza, aprendi muito a partir das 
situações mais miseráveis. (051-245, 1971.11.28) 
 
Mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não sonhava construir uma casa bonita para meu 
conforto privado. Por outro lado, estou preparado para gastar todo o dinheiro que tenho 
pelos outros, até mesmo ao ponto de ficar endividado. Por quê? Eu sou o líder da Igreja 
de Unificação que tem a missão de ao menos criar a condição de se esforçar para 
cumprir a Vontade de Deus que ama o mundo. Sem criar essa condição, eu não posso 
deixar nenhum legado para sua edificação.  
 
Sendo responsável por deixar esse legado e o correspondente conteúdo educacional, eu 
não posso ficar triste, mesmo se me sinto triste, e não posso me permitir ficar 
mortificado, mesmo quando estou sendo tratado injustamente. Eu tenho conduzido 
minha missão como um pioneiro. (032-274, 1970.07.19) 
 
De agora em diante, minha vida será a tradição que você deve aprender e manter pelo 
resto de sua vida. Você constantemente se encontrará em necessidade de renovar sua 
educação e renovar sua mente e espírito. (043-347, 1971.05.03) 
 7.9 Como o Reverendo Moon educou sua família?  
 
Eu devotei os primeiros sete anos de nosso matrimônio para educar minha esposa, 
ensinando-a a tradição e princípios celestes, enquanto constantemente orava por ela para 
ter sucesso na restauração das posições de filha e esposa de Deus que foram perdidas 
através da Queda, como também a posição de Verdadeira Mãe. Ela devia restaurar estas 
três posições em nome de todas as mulheres do mundo. Restauração é o curso destinado 
para a humanidade decaída. (022-206, 1969.02.04) 
 
Eu ensinei minha esposa que ao educar nossos muitos filhos, ela não deveria demonstrar 
suas lágrimas para eles, a despeito dos muitos momentos de lágrimas e sofrimento. Não 
importa quão dolorosa seja a situação que seus filhos coloquem você, quando eles 
vierem até você com lágrimas em seus olhos e pedirem por seu perdão, você deve 
perdoar todas as lembranças ruins e encontrá-los com um rosto feliz. Se você não pode 
fazer isso, você não está qualificada para educar seus filhos. (023-182, 1969.05.18) 
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Meu ponto ao educar a Mãe, não tem sido ensinar sobre alguma nação celeste que ela 
pessoalmente gostaria de viver. Eu não tento ser um esposo que ela, como indivíduo, 
estaria feliz. Eu não peço a ela para ser uma esposa com quem eu ficaria feliz como um 
indivíduo. Eu queria que ela fosse a mãe a quem Deus amaria, e a quem a humanidade 
pudesse reverenciar. Eu a aconselhei a ser humilde diante de pessoas cujo padrão de fé 
fosse mais elevado do que o dela, qualquer pessoa que pudesse ser, e sempre que elas 
viessem nos ver, dia e noite. (033-100, 1970.08.09) 
 
Eu gastei mais dinheiro do que qualquer outra pessoa na Coreia em atividades 
religiosas. Vocês acham que é uma boa ideia fazer o que eu faço mesmo se tenho que 
passar fome? Está tudo bem se eu ficar com fome ao ponto de morrer? Se sua resposta é 
não, então você deveria me ajudar. Qualquer coisa que o filho de Deus faz, tem 
implicações em âmbito mundial. Eu disse para Sung-jin antes que ele foi para o Japão, 
“Faça uma lista do que fazer e o que não fazer. Você não é japonês; você deve se 
comportar e manter sua dignidade.” Sua primeira preocupação deveria ser com a igreja, 
então pela nação, a seguir por seu pai, e finalmente como se relacionar com o sexo 
oposto. (034-197, 1970.09.06) 
 
Eu conhecia plenamente a extensão do amor da minha mãe por mim. Ela sempre era 
sensível aos meus sentimentos e costumava estudar meu rosto. Não havia nenhum 
espaço para perdão se ela fizesse alguma coisa errada. Eu realmente daria a ela um 
tempo difícil. A partir de um ponto de vista humano, o que eu fazia era exatamente o 
oposto de piedade filial. Entretanto, era correto a partir do ponto de vista de Deus. Eu 
queria ver minha mãe sendo a mãe de valores celestes com pleno conhecimento dos 
princípios celestes. Como ela poderia agir de forma diferente? Eu a deixava de fora 
porque eu estava na posição pública, mas podia aconselhá-la no nível pessoal. Eu tinha 
que educá-la, embora ela fosse minha mãe. O que significa ser um filho filial? “Mamãe, 
por favor, faça algo e me salve.” Essa seria a atitude de um filho filial? Eu podia ter 
vivido minha vida com essa atitude, mas então eu nunca poderia ter se tornado o 
fundador da Igreja de Unificação. (038-265, 1971.01.08) 
 
Suas esposas são os frutos da providência, as consagradas. Vocês devem ser gratos a 
Deus que puderam encontrar suas esposas. Eu estou em uma situação diferente. Eu devo 
educar minha esposa para sua posição adequada como Verdadeira Mãe. Considerando 
minha idade, minha esposa é jovem o suficiente para ser minha filha. Não foi fácil para 
mim no início me relacionar com ela como uma esposa e não como uma filha. Pensem 
sobre isto. Eu a teria chamado de “omma isso e aquilo” facilmente, se ela ao menos 
tivesse certa idade. Assim, ao invés eu apenas a chamava de “omma.” (047-222, 
1971.08.28) 
 
Não fique contente com o fato que você ama sua esposa. O que digo para minha esposa 
é que não devemos estar em débito com Deus. Se estamos, nossos filhos se voltarão 
contra nós e irão para o lado de Satanás. Se não estamos em débito com Deus, nossos 
filhos se renderão a nós. Enquanto seguirmos o caminho celeste, Satanás não pode se 
colocar contra nós. (068-157, 1973.07.29) 
 
Arcanjos não decaídos deveriam formar uma parede protetora para a família de Adão 
enquanto ela crescia.  
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Eu segui através desse sofrimento para educar arcanjos que fossem absolutamente leais 
a Deus e dispostos a sacrificar suas vidas por meus filhos milhares ou dezenas de 
milhares de vezes enquanto derramam lágrimas de gratidão. Eu investi minha vida 
inteira para fazer isto. Minha família e suas famílias devem estar unidas. Essa é sua 
responsabilidade. Os 36 casais herdaram esta tradição de mim. Em retorno, eles devem 
educar meus filhos e formar uma parede de proteção. Isso deveria ser claramente 
entendido. (120-325, 1982.10.20) 
 
Eu nunca tive a chance de educar meus próprios filhos, nem o tempo para conversar 
com eles coração a coração, como fiz com os membros da Igreja de Unificação em 
incontáveis ocasiões. Contudo, acredito absolutamente que meus filhos certamente 
encontrarão o caminho certo por eles próprios, mesmo se isto significar tomar caminhos 
errados no processo. Por quê? Essa é a forma de Deus: mesmo se a água parece estar 
presa no vale, ela encontrará certamente seu caminho para o grande oceano. Enquanto 
meus filhos ainda são imaturos, eles podem ir para o norte enquanto eu vou para o sul. 
Entretanto, quando o tempo chegar, eles começarão a trilhar seu curso para o vasto 
oceano seguindo o exemplo de seu Pai. Essa é minha crença. Isso é o que eu sei. Esse é 
o motivo pelo qual não estou correndo atrás deles tentando segurá-los. Eu apenas espero 
por eles. Eu estou esperando. (127-290, 1983.05.15) 
 
Quando Sung-jin veio me ver depois de sete anos estando separados, eu não o recebido 
de braços abertos. Sendo que até mesmo porcos e cães demonstram alegria e afeição por 
seus jovens, como um homem poderia ser tão frio quando encontra seu filho pela 
primeira vez depois de um longo período de tempo? Eu devo ser mais duro do que aço, 
um homem insensível e sem amor! Eu queria que a mãe de Sung-jin falasse, “Você deve 
ter sofrido muito. Você tem sido injustamente ignorado e mal entendido pela Vontade 
de Deus. Deve ter sido tão difícil para você. O que eu tive que suportar não é nada 
comparado com seu sofrimento. Ninguém me perseguiu ou resistiu a mim, mas muitas 
pessoas perseguiram você e tentaram bloquear seu caminho. Estou grata que você fez 
tudo isso desta maneira apesar de todas as dificuldades.” Eu queria que ela também 
falasse para nosso filho, “Aqui está seu pai sobre quem falei muito para você. Você 
deve cumprimentá-lo.” Isso é o que eu queria ver em minha esposa. Isso é o que eu 
queria ver em meu filho. (127-298, 1983.05.15) 
 
Eu derramo lágrimas pelos membros da Igreja de Unificação e pelo futuro da igreja. Eu 
dei conselhos e dediquei meu tempo para orientar as pessoas, mas nunca tive um único 
momento de falar de coração a coração com meus próprios filhos. Eu realmente sinto 
muito diante dos meus filhos, como pais. Não obstante, como seu mestre, eu acredito 
que estive ensinando-os o exemplo certo de se sacrificarem para o benefício de uma 
causa mais elevada. Se tivesse agido de forma contrária, eu estaria errado. Deus deveria 
me punir. (145-240, 1986.05.11) 
 
Onde as famílias abençoadas deveriam estar indo? Aquelas que se concentram somente 
em sua própria vida familiar não durarão muito. Eu não comecei a vida familiar apenas 
para viver para o benefício da minha família. Mesmo agora eu tenho muito para ensinar 
para minha esposa. A principal coisa que estou dizendo para ela é que nossa família não 
deveria existir para si mesma, mas para a nação e para cumprir nossa missão de 
restaurar o cosmos. Em nosso momento de despertar, deveríamos jurar com lágrimas 
realizar o objetivo e superar quaisquer obstáculos em nosso caminho.  
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Eu acredito que esse é o legado que nós, como pais, devemos deixar para trás no curso 
de indenização diante da história. Essa é minha crença e filosofia como pai. Essa 
deveria ser a tradição. (157-308, 1967.10.16) 
 
Eu educo minha esposa em casa. Não importa quão zangado eu possa ficar, posso 
perdoar qualquer coisa em trinta ou às vezes até mesmo em três minutos. Eu sempre 
digo para minha esposa que ela nunca deveria demonstrar suas lágrimas diante de 
nossos filhos. Eu sou da mesma forma, tendo me treinado muito rigidamente nestas 
coisas. Você não deveria nutrir ressentimento por muito tempo; quanto mais tempo você 
o ostenta, mais escuras são as sombras que você lança sobre sua vida. Uma vez que 
tenhamos lidado com uma questão controversa, devemos deixá-la para trás. As 
ocorrências diárias em meu lar afetam profundamente aqueles cujas vidas estejam 
interligadas com a nossa. Minha esposa e eu somos responsáveis por dar os passos para 
equilibrar nossa vida todos os dias. Nenhum de nós deve demonstrar uma face pesarosa 
para o outro. Eu estaria agindo pelo meu interesse se me comportasse dessa forma. 
(158-233, 1967.12.27) 
 
Eu digo para minha esposa, “Seja absolutamente obediente. Você se coloca na posição 
de Eva. Apesar da grande dor em seu coração, você nunca deverá pensar daquela forma. 
Se você se sente oprimida pela dor, apenas morda seus lábios. Cerre-os!” Contudo, 
quando ela não me vê, quando ninguém me vê, eu oro com lágrimas por ela para 
confortar seu coração. Minha filosofia é, “Você sempre deve estar um passo atrás de 
mim! Se você estiver apenas um passo atrás de onde deveria estar, você será derrotado. 
De uma forma ou de outra, eu devo carregar a cruz do mundo e seguir para o campo de 
batalha para resolver seus problemas. A Mãe é aquela que deve me seguir como minha 
sombra.” Isso é o que eu digo para minha esposa. (234-084, 1992,08.04) 
 
Eu não posso amar meus próprios filhos primeiro. Mesmo se eu tiver que sacrificar três 
deles, eu devo trilhar o curso que Deus quer que eu siga. Sem esse tipo de determinação, 
o enxerto não pode acontecer. As figuras centrais de seus filhos são meus filhos. Vocês 
estão ensinando isso para seus filhos? Vocês devem ensiná-los sobre a Vontade de Deus 
para que possam ser como eu. Não oscilem em sua determinação mesmo se tiverem que 
arriscar suas vidas. (252-182, 1993.12.29)  
 
Tradução: Marcos Alonso (2016) 
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